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Περιεχόμενα

1.
Η Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα!

Δεν

έχει

οριστεί

1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης του
Τμήματος Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
1.2. Τα θετικά στοιχεία και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία
της εσωτερικής αξιολόγησης
Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
1.3. Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

2.
Παρουσίαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
του Δ.Π.Θ.
Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.3. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό
προσωπικό Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.4. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) κατά την πενταετία 2003-2007.
Σφάλμα!
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.5. Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος των Η.Μ. & Μ.Υ. του Δ.Π.Θ.
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
2.6. Διοίκηση του Τμήματος

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτικό Έργο
σελιδοδείκτης.

3.1. Αποστολή του Τμήματος

Σφάλμα!

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.2. Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

3.3. Ανταπόκριση του Προγράμματος στις απαιτήσεις της Κοινωνίας.
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Σφάλμα!

3.4. Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους του Τμήματος
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Σφάλμα!

3.5. Δομή, Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του ΠΠΣ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
3.6. Μεθοδολογία Εκτέλεσης του ΠΠΣ

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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3.7. Ο Θεσμός της Διπλωματικής Εργασίας
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

3.8. Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.9. Ο Θεσμός του Βοηθού Διδασκαλίας

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.11. Προϋποθέσεις για την απονομή του Διπλώματος ΗΜ & ΜΥ Σφάλμα! Δεν έχει
οριστεί σελιδοδείκτης.
3.12. Διδακτικές μέθοδοι

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

3.13. Εργαστηριακή Εξάσκηση στο Τμήμα Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
3.14. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση του ΠΠΣ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
3.15. Αποτίμηση του Έργου των Προπτυχιακών Σπουδών Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
3.16. Προτάσεις για Βελτίωση των Προπτυχιακών Σπουδών
οριστεί σελιδοδείκτης.
4.

Σφάλμα! Δεν έχει

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.1. Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης ΠΜΣ του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ Σφάλμα!
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.2. Αντικείμενα Αξιολόγησης

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

4.4. Μορφές Αξιολόγησης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.5. Φάσεις Αξιολόγησης Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
4.6. Γενικοί Στόχοι των ΠΜΣ και επιδιωκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Σφάλμα!

4.7. Συνοπτική Περιγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σφάλμα! Δεν έχει
οριστεί σελιδοδείκτης.
4.8. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του προγράμματος Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
4.9. Προτάσεις για βελτίωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών
οριστεί σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει

4.10. Κριτική Εκτίμηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.

Ερευνητικό Έργο

Σφάλμα!

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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5.1. Ιστορική Αναδρομή

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.2. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

5.3. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα
Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.4. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές

Σφάλμα!

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

5.5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του
Τμήματος την τελευταία πενταετία Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.6. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους
Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.7. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος
σελιδοδείκτης.

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

5.8. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του
Τμήματος Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
5.9. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην μέριμνα
σελιδοδείκτης.
5.10. Απότιμηση Ερευνητικού έργου

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

6.
Σχέσεις με Κοινωνικούς – Πολιτιστικούς – Παραγωγικούς Φορείς
έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
7.

Στρατηγική Βελτίωση του τμήματος

8.

Συμπεράσματα – Προτάσεις για βελτιώσεις

Σφάλμα!

Δεν

Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
88
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Πρόλογος

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια
αποτίμησης της ποιότητας του επιτελούμενου έργου, Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και
Κοινωνικού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.
Θράκης με βάση αντικειμενικά κριτήρια και καθιερωμένους δείκτες. Έγινε κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008‐2009 και τα στοιχεία της αφορούν στην πενταετία 2003‐2008.
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει κριτική άποψη για την
ποιότητα του επιτελούμενου έργου.

Οι επιμέρους στόχοι της αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος.
2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης.
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3. Τον ορισμό δράσεων βελτίωσης.
4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος.

Πιστεύουμε ότι η διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα αποδειχθεί
καταλυτικής σημασίας για την αναβάθμιση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, και θα
οδηγήσει στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του και στην εμπέδωση συνθηκών αριστείας,
αξιοκρατίας και ποιοτικής επιστημονικής σκέψης με ευεργετικές συνέπειες για την
κοινωνική πρόοδο και ευημερία του τόπου μας.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάχθηκε από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Η.Μ. &Μ.Υ., εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και διαβιβάζεται
στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δ.Π.Θ.

1.1.

Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης
του Τμήματος
1.1.1.

Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) συγκροτήθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της 20/22-6-2009 η οποία και την
κατέστησε υπεύθυνη για τη σύνταξη της τελικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος. Η σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. έχει ως εξής:
Συντονιστής : Καθηγητής Ι. Ανδρεάδης
: Καθηγητής Β. Τσαουσίδης
Μέλη
Αναπ. Καθηγητής. Δ. Γεωργίου
Αναπ. Καθηγητής. Μ. Δανίκας
Αναπ. Καθηγητής. Γ. Κυριακού
Επιπλέον, ο Σύλλογος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος όρισε ως εκπρόσωπο τον
κ. Γ. Πουϊκλή. Ο Σύλλογος των Προπτυχιακών Φοιτητών δεν όρισε εκπρόσωπο. Η θητεία της
ΟΜ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και
την υποβολή της στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ) και μέσω αυτής στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
(Α.ΔΙ.Π.), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης.
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1.1.2. Συνεργασίες της ΟΜ.Ε.Α.
Για τη διαμόρφωση της έκθεσης, η ΟΜ.Ε.Α. συνεργάστηκε με τους κάτωθι:












Τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος
Τις Πρυτανικές Αρχές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών
Τους Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών
Το Διευθυντή του Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τους Συντονιστές Επιτροπών Τμήματος
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών
Τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών
Το Διοικητικό Προσωπικό και τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Την Τεχνική Υπηρεσία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
1.1.3. Μεθοδολογία

Η ΟΜ.Ε.Α. αμέσως μετά τη σύστασή της προχώρησε σε συνάντηση ενημέρωσης των
Τομέων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών µέσω των
∆ιευθυντών και των Γραμματέων τους. Επίσης, εστάλη ενημερωτική επιστολή σε όλα τα
µέλη ∆.Ε.Π. του Τμήματος, διατυπώνοντας του στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τη
διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί μέχρι την υποβολή της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης. Η κυριότερη πηγή πληροφοριών ήταν η επικοινωνία με τα μέλη της Α.ΔΙ.Π.
και τα σχέδια εγγράφων που υπήρχαν στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π. (www.adip.gr). Για τη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
1.
Το ερωτηματολόγιο «ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», αφού εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του τμήματος στη
μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα Ι συμπληρώθηκε από 29 μέλη ΔΕΠ.
2.
Το
ερωτηματολόγιο
«ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» αφού εγκρίθηκε από τη ΓΣ του Τμήματος στη μορφή που φαίνεται
στο Παράρτημα ΙΙ συμπληρώθηκε για όλα τα μαθήματα.
3.
Το ερωτηματολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ» αφού εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος στη μορφή που φαίνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ συμπληρώθηκε κατά το χρονικό διάστημα του Ιουνίου και Ιουλίου 2008

του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008.
4.
Το ερωτηματολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ» αφού εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος στη μορφή που φαίνεται στο
Παράρτημα ΙV συμπληρώθηκε κατά το χρονικό διάστημα του Ιουνίου και Ιουλίου 2008

του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008.
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5.
Το ερωτηματολόγιο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» αφού εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος στη μορφή που
φαίνεται στο Παράρτημα V. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου παρουσιάζεται παρακάτω.

Αναλυτικές Οδηγίες για τη Διαδικασία Αξιολόγησης Μαθημάτων και Διδασκόντων
Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α είναι υπεύθυνα ώστε να συμπληρωθεί το επισυναπτόμενο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για κάθε μάθημα
και για τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας συμπλήρωσής του. Η συμπλήρωση θα γίνει από
την 8η έως τη 10η διδακτική εβδομάδα του τρέχοντος εξαμήνου και κατά τη διάρκεια του
κάθε μαθήματος. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει να φέρουν στο κάθε μάθημα
φωτοτυπημένη την επισυναπτόμενη φόρμα, σε αριθμό φωτοαντιγράφων που να καλύπτει τις
ανάγκες στον αριθμό των φοιτητών που παρακολουθούν το εκάστοτε μάθημα. Στη φόρμα
αυτή θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του μαθήματος, το ονοματεπώνυμό του
διδάσκοντα, η ημερομηνία και τυχόν επικουρικό διδακτικό προσωπικό. Για λόγους
διευκόλυνσης της διαδικασίας θα πρέπει να τυπωθεί κάθε ερωτηματολόγιο σε ένα φύλλο
χαρτιού (μπροστά και πίσω, όχι συνδετήρες). Επίσης, τα μέλη θα πρέπει να εσωκλείσουν τα
ερωτηματολόγια σε ένα φάκελο που θα αναγράφεται στο εξωτερικό του τα ανωτέρω
στοιχεία. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητο σφράγισης.
Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α θα πρέπει να ενημερώσουν τους φοιτητές για τα παρακάτω:
1. Τη σημασία της αξιολόγησης ως ένα μέσο βελτίωσης της εκπαίδευσης που
λαμβάνουν.
2. Τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί
3. Τη σημασία ειλικρινών απαντήσεων
4. Τη διασφάλιση της ανωνυμίας
5. Ότι ο διδάσκων θα λάβει γνώση των απαντήσεών τους μετά το πέρας της παράδοσης
βαθμολογίας της εξεταστικής περιόδου.
Στη συνέχεια, ο διδάσκων του εκάστοτε μαθήματος υποχρεούται να αποχωρήσει από την
αίθουσα μέχρι την περάτωση όλης της διαδικασίας της αξιολόγησης. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α
έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη και την ορθή διεκπεραίωση της αξιολόγησης
ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία ύστερα από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
από τους φοιτητές. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α πρέπει:
1. Να συλλέξουν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και να τα εσωκλείσουν στον
φάκελο.
2. Να κολλήσουν το αυτοκόλλητο στο σημείο που σφραγίζει ο φάκελος
3. Να γράψουν τα ονόματα τους και να υπογράψουν στο σημείο που κλείνει ο φάκελος.
4. Να αναγράψουν κάτω από τις υπογραφές τους: «Στο φάκελο περιέχονται # (αριθμός)
ερωτηματολόγια».
5. Να ορίσουν ένα φοιτητή για να υπογράψει στο σημείο όπου ο φάκελος σφραγίζει
6. Να παραδώσουν άμεσα το φάκελο αυτό στη Γραμματεία του Τμήματος
Η διανομή των δελτίων εσωτερικά του Τμήματος, έγινε σταδιακά για τη σωστή και ομαλή
συγκέντρωση δεδομένων. Τα Δελτία αποτύπωσαν το έργο που έχει επιτελεσθεί στο Τμήμα
κατά την πενταετία 2003-2007.
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Στις συναντήσεις της ΟΜ.Ε.Α. συμμετείχε το διοικητικό και λοιπό προσωπικό του
Τμήματος, αρμόδιο για τη διάθεση ή/και καταγραφή πολλών από τα στοιχεία που
έπρεπε να συγκεντρωθούν, ιδίως κατά τη φάση της συλλογής των στοιχείων.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις µε τη Διοίκηση του Τμήματος
και τις Πρυτανικές αρχές του Δ.Π.Θ.
1.1.4. Πως και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος
Το περιεχόμενο της έκθεσης συζητήθηκε εκτενώς στις συνεδριάσεις του Τμήματος. Η
ΟΜ.Ε.Α. ζήτησε απ’ όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, να παρουσιάσουν τις σκέψεις
τους σχετικά µε τα θέματα που θίγονται στην έκθεση και ειδικότερα για τους Στόχους
και τις Στρατηγικές του Τμήματος, ούτως ώστε η τελική έκθεση αξιολόγησης να
συνάδει µε το κοινό αίσθημα, δηλαδή την προεξάρχουσα γνώμη των στελεχών του
ιδρύματος. Για τα µέλη Δ.Ε.Π. που δεν συνεργάστηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης, η
ΟΜ.Ε.Α. χρησιμοποίησε στοιχεία από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων και από τις ιστοσελίδες
τους.

1.2.

Τα θετικά στοιχεία και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ,
παρουσιάζει
το Πρόγραμμα Προπτυχιακών,
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών. Η διαδικασία βοήθησε ώστε να αναδειχθούν
τεκμηριωμένα τα επιτεύγματα του Τμήματος όπως επίσης και το ερευνητικό έργο των µελών
Δ.Ε.Π. Επίσης, αξιολογείται η επάρκεια του διδακτικού έργου, των διοικητικών
υπηρεσιών και των υποδομών του. Επιπλέον, επισημαίνονται τα σημεία που χρήζουν
βελτίωσης και προσδιορίζονται οι κατάλληλοι χειρισμοί για την επίτευξη αυτής. Τέλος, η
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς
δράσεις εντός του Δ.Π.Θ., όπου και εφόσον είναι εφικτό.
Η έκθεση παρουσιάζει µία τεκμηριωμένη εκτίμηση του κατά πόσον το Τμήμα έχει πετύχει τις
αρχικές του επιδιώξεις ή κατά πόσον χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του ή
να σχεδιάσει νέες Στρατηγικές. Η ΟΜ.Ε.Α. προβαίνει στην αναγνώριση των προβλημάτων
που έχουν συναντηθεί κατά την μέχρι τώρα πορεία του Τμήματος, καθώς και των
διαφαινόμενων νέων ευκαιριών και προοπτικών για την μελλοντική Ακαδημαϊκή Ανάπτυξή
του. Μεταξύ των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν ήταν η πλημμελής συμμετοχή των
φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που χρειάστηκαν
για την υλοποίηση της διαδικασίας. Επιπλέον, παρουσιάστηκε μια καθυστέρηση που
οφείλεται σε διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διαδικασίας των μελών
Δ.Ε.Π. και διδασκόντων. Τέλος, δεν έχει προταθεί κάποιου είδους κριτήριο έτσι ώστε να
πραγματοποιείται σύγκριση με άλλα παρεμφερή Τμήματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

1.3.

Προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας


Δημιουργία Μόνιμου Γραφείου Αυτοξιολόγησης που θα επιτρέψει τη συνεχή
συλλογή και ανάλυση στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για
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την ανάπτυξη νέων στρατηγικών σχετικά µε την αναβάθμιση των
προγραμμάτων σπουδών και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως επίσης και
για την προώθηση της έρευνας. Η επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η επιστημονική πρόοδος των
υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. θα αποτελέσουν δείκτες προόδου. Επιπλέον, οι
διεθνείς διακρίσεις µελών Δ.Ε.Π., η εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης, η
αναβάθμιση της διοίκησης και η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών
του Τμήματος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δείκτες προόδου.
Προσθήκη κριτηρίων που θα σταθμίζουν την κρατική χρηματοδότηση με το
επιτελούμενο έργο και με τις ερευνητικές εργασίες που παράγονται.
Άμεση γνωστοποίηση της αυτοαξιολόγησης και των συλλεγόμενων στοιχείων στη
διοίκηση και στους τομείς ώστε να επιτευχθεί σωστός προγραμματισμός
Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων που θα περιέχονται όλα τα στοιχεία των
εξωτερικών αξιολογήσεων όλων των Τμημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών της χώρας.
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1. Παρουσίαση
του
Τμήματος
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του
Δ.Π.Θ.
2.1 Γεωγραφική θέση του Τμήματος
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών εδρεύει στην
Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης (εκτός πόλης – Σχήμα 1.1) στην περιοχή των Κιμμερίων. Το
κτιριακό συγκρότημα του Τμήματος περιλαμβάνει δύο κτίσματα, το Κτίριο
Αμφιθεάτρων/Αιθουσών/Γραμματείας και το Κτίριο Γραφείων / Εργαστηρίων, ενώ
διατηρήθηκε και το παλαιό Κτίριο Εργαστηριών στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής
μέσα στην πόλη της Ξάνθης.

Σχήμα 1.1 Γεωγραφική τοποθεσία των νέων κτιρίων του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ σε
σχέση με τα παλιά κτίρια του Τμήματος.
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων κτιρίων του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ είναι :
 41.14011o (γεωγραφικό πλάτος) και 24.91366ο (γεωγραφικό μήκος) σε δεκαδικές
μονάδες
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41˚08'24.66'' και 24˚54'49.92'' σε μοίρες, λεπτά και δευτ/πτα

2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε το 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα
87/73, με έδρα την Κομοτηνή. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1974, με το Τμήμα των
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη και το Τμήμα Νομικής στην
Κομοτηνή. Σήμερα περιλαμβάνει 18 Τμήματα, συνολικά, με έδρες τις Ξάνθη, Κομοτηνή,
Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
Στην Ξάνθη λειτουργούν τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών (1975), Μηχανικών Περιβάλλοντος (1995), Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (1999) και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (2000). Τα πέντε
τμήματα αποτελούν την Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ.. Στην Κομοτηνή, εκτός από το
Τμήμα Νομικής λειτουργούν το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (1984),
το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (1991), το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (1995), το
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (1996), το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &
Ανάπτυξης (1999) και το Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
Στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούν το Τμήμα Ιατρικής (1985), το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης (1986), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία (1987) - τα δύο τελευταία από το 1998 αποτελούν τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (2000). Στην Ορεστιάδα λειτουργούν το
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (1999) και το Τμήμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (1999).
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1975 ως δεύτερο Τμήμα της
Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη, οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι 40 φοιτητές του. Μετά
από δύο χρόνια λειτουργίας με επιστημονικό προσωπικό κυρίως του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρχισε να αποκτά τους πρώτους δικούς του καθηγητές. Έτσι,
το 1977 εξελέγησαν οι πρώτοι τακτικοί και έκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές για να
φτάσει σήμερα να αριθμεί συνολικά 45 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) σε διάφορες βαθμίδες. Αυτά πλαισιώνονται από 2 μέλη Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΠ), 2 μέλη Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και
37 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Αναλυτικότερα, τα μέλη
ΔΕΠ κατανέμονται στις διάφορες βαθμίδες ως εξής: 11 Καθηγητές, 19 Αναπληρωτές
Καθηγητές, 14 Επίκουροι Καθηγητές και 1 Λέκτορας. Υπάρχουν δύο μέλη ΕΔΠ διορισμένα
ως Επιστημονικοί Συνεργάτες. Τέλος, μεταξύ των μελών του ΕΤΕΠ υπάρχουν απόφοιτοι
Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι απασχολούνται σε κατάλληλες
θέσεις. Ο αριθμός φοιτητών και αποφοίτων όπως εξελίχθηκε από τ0 1983 έως το 2006
παρουσιάζεται σρτο Σχήμα 1.2
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Σχήμα 1.2 Αριθμός φοιτητών και αποφοίτων από το 1983 έως το 2006.
Στους τέσσερις Τομείς που δημιουργήθηκαν στο Τμήμα με το νόμο 1268/82, όπου εντάχθηκε
το προσωπικό και τα υπάρχοντα εργαστήρια, προστέθηκε πρόσφατα (2003) και πέμπτος
τομέας. Οι Τομείς του Τμήματος είναι, 1) Τομέας των Ενεργειακών Συστημάτων, 2) Τομέας
Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, 3) Τομέας Τηλεπικοινωνιών και
Διαστημικής 4) Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 5) Τομέας
Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
Η συνεχής και αλματώδης διεύρυνση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είχε ως
αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι,
από το 1989 στο Τμήμα λειτουργούν δύο κύκλοι σπουδών, του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με επιμέρους κατευθύνσεις.
Από το 1999 προστέθηκε και τρίτος κύκλος σπουδών/κατεύθυνσης, του Τηλεπικοινωνιακού
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Το 1993, με το προεδρικό διάταγμα 266 έγινε η μετονομασία του Τμήματος, από Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.), αναγνωρίζοντας και τυπικά την κατεύθυνση Μηχανικών
Υπολογιστών, την οποία το Τμήμα κάλυπτε και συνεχίζει να καλύπτει με τη διαρκή
ενημέρωση και εξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών του.
Στο Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. από το 1994-95 λειτουργεί οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Από το 2000-2001 με νέα
υπουργική απόφαση παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης.

2.3 Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό
προσωπικό
Η στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά το
πανεπιστημιακό έτος 2008-2009 παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1.
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2.4 Αριθμός και κατανομή των φοιτητών
(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι
πενταετία 2003-2007.

ανά επίπεδο σπουδών
διδάκτορες) κατά την

Ο αριθμός και η κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών, προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον πίνακα
1.2.

Πίνακας 1.1 Προσωπικό του Τμήματος
Συνολικός αριθμός
11

Αναπληρωτές Καθηγητές

19

Επίκουροι

14

Λέκτορες

1

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό
Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

37

Επιστημονικό Διδακτικό
Προσωπικό (Ε.Δ.Π.)

2

Ειδικού Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

2

Διοικητικό Προσωπικό

12

Λοιπό Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Πίνακας 1.2 Εξέλιξη του αριθμού φοιτητών του τμήματος στην τελευταία πενταετία
2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Προπτυχιακοί

149

118

129

108

132

Μεταπτυχιακοί

38

33

33

31

22

Διδακτορικοί

17

21

19

22

11

Σύνολο

204

172

181

161

165
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2.5 Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος των Η.Μ. & Μ.Υ. του Δ.Π.Θ.
Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 671/1975, με το οποίο ιδρύθηκε το Τμήμα, και με το
ΠΔ 266/1993, με το οποίο μετονομάστηκε, αποστολή του Τμήματος των Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών είναι:
1. Κατάρτιση Μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή
συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία,
έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.
2. Παροχή υψηλής ποιότητος προπτυχιακής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην
αποφοίτηση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που διαθέτουν
άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ενδιαφέρον για την έρευνα και
δυνατότητα να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις.
3. Να παρέχει στους διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν
την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία.
4. Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Μέσω των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,
το Τμήμα επιδιώκει να καταρτίσει νέους άριστα εκπαιδευμένους επιστήμονες που θα
έχουν την προοπτική να καταστούν ηγέτες στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο
του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

2.6 Διοίκηση του Τμήματος
2.6.1

Τομείς και όργανα διοίκησης του Τμήματος

Με βάση το νόμο πλαίσιο του 1982 για τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας στα Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), στο Τμήμα
των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών το προσωπικό και οι
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες μοιράστηκαν σε τέσσερις τομείς. Μετά την
πρόσφατη ίδρυση (ΦΕΚ 755/11-6-2003 ΥΑ 29058/Β1) και πέμπτου Τομέα, οι Τομείς
περιλαμβάνουν συνολικά δεκαοκτώ εργαστήρια και ένα σπουδαστήριο, ενώ υπάρχει ένα
ακόμα εργαστήριο που ανήκει στο Τμήμα (Μηχανουργικό, Υαλουργικό και Ηλεκτρονικό
Εργαστήριο). Οι Τομείς και τα αντίστοιχα εργαστήρια του κάθε Τομέα είναι :


Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων
o Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
o Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
o Εργαστήριο Ενεργειακής Οικονομίας
o Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας
o Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας



Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων
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o
o
o
o
o
o

Εργαστήριο Ανάλυσης Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών
Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων



Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
o Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
o Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
o Εργαστήριο Μικροκυμάτων



Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
o Εργαστήριο Φυσικής
o Μαθηματικό Σπουδαστήριο



Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
o Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό
Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τα μέλη
Δ.Ε.Π. που ο κάθε Τομέας εκλέγει ως εκπροσώπους του, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους
προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού
των μελών του Δ.Ε.Π. που είναι μέλη της γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές
των Τομέων, δύο προπτυχιακούς φοιτητές και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών
φοιτητών, ενώ εκπρόσωποι των συλλόγων Ε.Δ.Π., E.T.E.Π. και E.E.Δ.I.Π. συμμετέχουν με
δικαίωμα ψήφου για θέματα του κλάδου τους. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται με διετή
θητεία από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των βοηθών-επιστημονικών συνεργατών, του
E.E.Δ.I.Π. και του E.T.E.Π. Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος ορίζεται λεπτομερώς από
το νόμο. Οι διευθυντές των Τομέων εκλέγονται με ετήσια θητεία.

2.6.2

Επιτροπές

Στο Τμήμα λειτουργεί μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων Επιτροπών με γνωμοδοτικό ρόλο,
οι οποίες συστήνονται κατά έτος από την Γ.Σ. του Τμήματος. Ο αριθμός των Επιτροπών και
το αντίστοιχο έργο τους ποικίλλουν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του Τμήματος.
Ενδεικτικά, ορισμένες από τις τακτικές Επιτροπές του Τμήματος είναι:
 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
 Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών
 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών
 Επιτροπή για την Εποπτεία και Λειτουργία των Αιθουσών «ΠληροφορικήςΤηλεδιάσκεψης» και «Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης»
 Επιτροπή Κτιριακών Εγκαταστάσεων
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Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
Επιτροπή Παραλαβής Επιστημονικών Οργάνων, Ειδών, Υλικών, Αναλώσιμων και
Εργασιών

2.6.3

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Τμήματος

Το Τμήμα έχει τους παρακάτω Εσωτερικούς Κανονισμούς:
1. Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). Η
διπλωματική εργασία αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που συμπυκνώνει την εμπειρία
και τη γνώση του φοιτητή από τον κατά το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό γνωστικών
αντικειμένων της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
και να στοχεύει στην προαγωγή της επιστήμης αυτής. Η διπλωματική εργασία εκπονείται
σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.
που ανήκει στο Τμήμα κατά τη διάρκεια του δεκάτου εξαμήνου των σπουδών. Ο βαθμός
της διπλωματικής εργασίας συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του διπλώματος με
συντελεστή βαρύτητας ενός εξαμήνου.
2. Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII). Στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) λειτουργεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς συναφείς με το αντικείμενο των
προπτυχιακών σπουδών τους. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 13/28-12003 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ως
προαιρετική επιλογή των φοιτητών διάρκειας δύο ημερολογιακών μηνών κατά την
περίοδο των θερινών διακοπών. Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές
να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη τους στην
αγορά εργασίας, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των
σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.
3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή/και Διδακτορικό
Δίπλωμα (ΔΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης
και η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας με την κατάρτιση Ειδικευμένων Μηχανικών
και Επιστημόνων, σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής, καθώς και Διδακτόρων Μηχανικών ή
Διδακτόρων Επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και
αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας-Επιστήμης-Έρευνας. Ο κανονισμός
περιλαμβάνει τις Γενικές διατάξεις, το Αντικείμενο-Σκοπό, τους Τομείς Ειδίκευσης και
τις Ερευνητικές Περιοχές, τις κατηγορίες εισακτέων πτυχιούχων, τους Μεταπτυχιακούς
Τίτλους, τη χρονική διάρκεια και το πρόγραμμα μαθημάτων, τον αριθμό των εισακτέων,
τις προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων και τέλος, τις υποχρεώσεις και τις
προϋποθέσεις για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και
Διδακτορικού Διπλώματος.
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3. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτικό
Έργο
3.1. Αποστολή του Τμήματος
Αποστολή του τμήματος, σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. ίδρυσής και μετονομασίας του, είναι “Η
κατάρτιση μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και κατασκευή συστημάτων για
την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση
ενέργειας και πληροφορίας”.
Το Τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1975 ως «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών». Η
συνεχής όμως και αλματώδης διεύρυνση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε
συνδυασμό με την απαιτούμενη από την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς
“εξειδίκευση” οδήγησε στη λειτουργία το 1989 δύο κύκλων σπουδών του “Ενεργειακού
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού” και του “Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού”.
Παρακολουθώντας την ίδια τάση, το τμήμα οδηγήθηκε το 1993 στη λειτουργία ενός τρίτου
κύκλου σπουδών του “Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού”, ενώ ο δεύτερος
κύκλος μετονομάσθηκε ως “Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Πληροφορικής”. Οι αλλαγές αυτές καθώς και η μετονομασία του τμήματος το 1993 σε
“Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.&Μ.Υ.)”
αποσκοπούσαν στην κάλυψη των ραγδαίων εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών. Το Τμήμα σε διαρκή βάση αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών του ώστε
να παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού
Υπολογιστών στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές επίπεδο.

3.2. Φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών
Το συνεχώς διευρυνόμενο αντικείμενο και οι ταχύτατες εξελίξεις στην τεχνολογία αλλά και
στην επιστημονική γνώση στο πεδίο του Η.Μ.&Μ.Υ. διατηρούν έναν έντονο προβληματισμό
ως προς το χαρακτήρα των προπτυχιακών σπουδών τόσο στο τμήμα μας όσο και διεθνώς. Ο
προβληματισμός αφορά την ισορροπία ανάμεσα στο εύρος και την εμβάθυνση στην
παρεχόμενη γνώση. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καθοριστική για τη δομή του
προγράμματος, αφού προσδιορίζει καταρχήν την ύπαρξη κορμού μαθημάτων και
κατευθύνσεων και την έκταση του καθενός ή το κατά πόσο ενδείκνυται ένα ενιαίο
πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά της κάθε επιλογής. Προς το
παρόν όμως το Τμήμα συμβαδίζει με τα αντίστοιχα Ελληνικά τμήματα Η.Μ.&Μ.Υ. στην
οριοθέτηση ενός βασικού κορμού των πέντε (5) πρώτων εξαμήνων και κατευθύνσεις
διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, ενώ το δέκατο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση μιας
συνθετικής Διπλωματικής Εργασίας που κατά προτίμηση να εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας.
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη δομή του κορμού-κύκλων αναπροσαρμόζεται τώρα
σύμφωνα και με τη σχετική Νομοθεσία Ν.3149/2003 στη δομή βασικού κορμούκατευθύνσεις. Η δομή αυτή συμβαδίζει με αυτήν των καταξιωμένων Κεντρο-Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων, καθώς και με αυτή των δημοφιλέστερων αντίστοιχων τμημάτων (ΜΙΤ,
Stanford) των ΗΠΑ, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια.
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Παρόλο που στη δομή κορμού-κατευθύνσεων παραμένουν πάντοτε ανοικτά πληθώρα
ερωτημάτων, ωστόσο στις βασικές αρχές δόμησης του προγράμματος υπάρχει μια γενικότερη
συναίνεση διεθνώς. Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι το μεγάλο εύρος της επιστημονικής γνώσης
και η πληθώρα των εφαρμογών του αντικειμένου του Η.Μ. & Μ.Υ. μπορεί να αντιμετωπισθεί
με “στέρεες θεωρητικές βάσεις”, οι οποίες να του δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται και εξειδίκευση προκειμένου οι
απόφοιτοι του τμήματος να εντάσσονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα στην αγορά
εργασίας. Τονίζουμε και πάλι τη διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο αντιτιθέμενες απαιτήσεις
του γενικού θεωρητικού υπόβαθρου και της απαιτούμενης εξειδίκευσης. Αυτό ακριβώς το
σημείο αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς.
Η φιλοσοφία που ακολουθείται από το Τμήμα μας και τα άλλα τρία αντίστοιχα Ελληνικά
Τμήματα είναι αυτή των καλών Κεντρο-Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του “ενιαίου και
αδιάσπαστου πενταετούς κύκλου σπουδών”, που οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου
Master, ενώ ταυτόχρονα παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την απόκτηση
“άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Μηχανικού (Professional Engineering)”.

3.3. Ανταπόκριση του Προγράμματος στις απαιτήσεις της Κοινωνίας.
Οι πανευρωπαϊκές ενώσεις των πολυτεχνικών σχολών (CESAER, SEFI και CLUSTER)
καθώς και η αντίστοιχη ένωση των τεχνικών επιμελητηρίων (CLAIU) έχουν διακηρύξει στη
βασική φιλοσοφία τους ότι “το επαγγελματικό δίπλωμα μηχανικού (professional engineering
degree) απαιτεί πέντε έτη σπουδών μετά το Λύκειο”. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται σε όλη
την Ευρώπη με εξαίρεση τη Μ. Βρετανία που δέχεται μεν ως προϋπόθεση τις τριετείς
σπουδές με διάκριση (honours degree) αλλά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
απαιτεί επιπλέον έτη πρακτικής άσκησης. Όλες οι ανωτέρω ενώσεις δέχονται την ύπαρξη
δύο δρόμων, που παρέχουν τις απαιτούμενες πενταετείς σπουδές :
- Δύο κύκλοι σπουδών με δύο διακριτά πτυχία: τριετής (Bachelor) και ένας διετής (Master).
- Το παραδοσιακό Ευρωπαϊκό μοντέλο του ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών που οδηγεί
κατευθείαν σε δίπλωμα επιπέδου Master.
Επιπλέον, όμως και τα πλέον καθιερωμένα τμήματα Η.Μ.&Μ.Υ. στις Η.Π.Α. (π.χ. MITEECS) προσφέρουν ενιαίους πενταετείς κύκλους σπουδών Bachelor/Master Μηχανικού
(Master of Engineering), τους οποίους ακολουθούν τα 2/3 περίπου των φοιτητών τους. Τα
ίδια τμήματα προσφέρουν παράλληλα πενταετή κύκλο σπουδών για τη λήψη του Διπλώματος
Μηχανικού (Engineering Diploma) για όσους σκοπεύουν σε άμεση απασχόληση ως
επαγγελματίες μηχανικοί.
Παρόλο που σε πολιτικό επίπεδο προωθείται η επιλογή των δύο κύκλων, οι ανωτέρω ενώσεις
θεωρούν ότι ο ενιαίος πενταετής κύκλος σπουδών έχει αφενός καταξιωθεί στην Ευρώπη αλλά
είναι ταυτόχρονα συμβατός με το “Όραμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης”, που εκφράζεται και
στο πολιτικό επίπεδο. Πέραν όμως από τα ανωτέρω είναι κοινή πεποίθηση ότι το πρώτο
τριετές πτυχίο με την πρώιμη υπερεξειδίκευση παρέχει άμεσα απασχολήσιμους αποφοίτους
για τις κάθετα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας των μεγάλων και βιομηχανικά ανεπτυγμένων
χωρών. Οι ανάγκες όμως μικρών χωρών χωρίς αξιόλογη βιομηχανική ανάπτυξη, όπως η
Ελλάδα, είναι διαφορετικές. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί στη χώρα μας πρέπει να έχουν ένα
ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στο φάσμα θέσεων
εργασίας της επιστήμης του Η.Μ.&Μ.Υ. αλλά και σε συγγενείς επιστημονικές περιοχές,
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παρακολουθώντας ταυτόχρονα την ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών. Αυτήν
ακριβώς τη φιλοσοφία του “ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών” ασπάζεται και εφαρμόζει
το Τμήμα. Παράλληλα όμως παρέχει την απαιτούμενη εξειδίκευση μέσω των κατευθύνσεων
και της συνθετικής-καινοτομικής διπλωματικής εργασίας. Η στρατηγική εξέλιξης του
Τμήματος έχει σαν αιχμή την οργάνωση κατευθύνσεων, οι οποίες να καλύπτουν και να
παρακολουθούν τις επιστημονικές-τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενο του Η.Μ. & Μ.Υ.

3.4 Ανταπόκριση του Προγράμματος στους στόχους του Τμήματος
Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται σαφώς στους διακριτούς
στόχους του Τμήματος αλλά και στις αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως
υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια εξειδίκευσης των στόχων κυρίως μέσω εκσυγχρονισμού
των υπαρχόντων κατευθύνσεων αλλά και δημιουργίας νέων. Βασική φιλοσοφία στη
διαδικασία αυτή είναι η πενταετής διάρκεια σπουδών με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο.
Επιπλέον, το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε ένα ισχυρό κορμό και περιορισμένο ποσοστό
μαθημάτων κατεύθυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται ο χαρακτήρας του ενιαίου πτυχίου.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος καθορίσθηκαν ως “Μελέτη και κατασκευή
συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και
χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας”. Ως προς το στόχο που αφορά την “ενέργεια”
υπεύθυνος είναι ο “Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων”, ενώ η αντίστοιχη εξειδίκευση
παρέχεται στην κατεύθυνση του “Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού”. Η συνιστώσα
της “πληροφορίας” υποστηρίζεται από τρεις τομείς του τμήματος και δύο κατευθύνσεις.
Όσον αφορά τη “μεταφορά και διανομή” πληροφορίας την κύρια ευθύνη έχει ο “Τομέας
Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής” και η εξειδίκευση παρέχεται στην κατεύθυνση του
“Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού”. Η παραγωγή-αποθήκευση-επεξεργασία
και έλεγχος της πληροφορίας υποστηρίζεται σε επίπεδο υλικού (hardware) κυρίως από τον
τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, ενώ σε επίπεδο
λογισμικού (software) κυρίως από το νέο τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών.
Παράλληλα, η εξειδίκευση δίνεται στην κατεύθυνση του “Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού & Μηχανικού Πληροφορικής”.
Οι διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του προγράμματος στους στόχους του Τμήματος
περιορίζονται προς το παρόν στην αξιολόγηση από τους φοιτητές με τη βοήθεια
ερωτηματολογίων και στην έμμεση παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του
τμήματος. Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές ξεκίνησε
στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ 2002-2008 και εκτελέστηκε σε δύο διαδοχικά εξάμηνα.
Η πορεία της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων καταγράφηκε και επεξεργάστηκε από
ομάδα καθηγητών του τμήματος (Π. Τσανάκας, Π. Σπάρης, Θ. Βικόπουλος, Γ. Κυριακού) για
τα έτη από την ίδρυσή του μέχρι το 1990. Η διαδικασία αυτή δεν συνεχίστηκε κυρίως γιατί
το ρόλο αυτό ανέλαβε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το οποίο πραγματοποίησε
δύο έρευνες το 2003 και το 2007. Οι έρευνες αυτές έγιναν με ερωτηματολόγια και
απευθύνονταν προς όλους τους μηχανικούς συμπεριλαμβανομένων των Η.Μ. & Μ.Υ. Το
Τμήμα μελέτησε την έρευνα που αφορά του Η.Μ.&Μ.Υ. και κατέληξε σε συμπεράσματα.
Επιπλέον οι έρευνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως ανατροφοδότηση στην κατάρτιση του νέου
ΠΠΣ, αφού κατέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της εργαστηριακής εξάσκησης και της
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πρακτικής άσκησης των φοιτητών, καθώς και την απαίτηση για εισαγωγή μαθημάτων σε
Οικονομικά, Τεχνική Νομοθεσία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Αξιολογώντας τις διαδικασίες παρακολούθησης των αποφοίτων του Τμήματος, αυτές
θεωρούνται ικανοποιητικές αρκεί το ΤΕΕ να εξακολουθήσει να επαναλαμβάνει τακτικά τη
σχετική έρευνα που έγινε το 2003 και το 2007. Όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις, που
προέκυψαν από την ανάδραση, αυτές δρομολογήθηκαν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου
προγράμματος σπουδών που ξεκινά από φέτος (2009-2010), απομένει όμως η τελική
υλοποίησή τους.
Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σπουδών αυτή γίνεται αφενός μέσω του
Δικτυακού τόπου του τμήματος (www.ee.duth.gr), ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις άλλες
πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους φοιτητές ή τους επισκέπτες. Παράλληλα όμως ανά διετία
εκδίδεται και μοιράζεται στους νέους φοιτητές με την εγγραφή τους ο οδηγός σπουδών του
τμήματος. Αυτός συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τους κανονισμούς
εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας και πρακτικής άσκησης.

3.5. Δομή, Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του ΠΠΣ
Η προηγούμενη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών έγινε το 1999, οπότε και
δημιουργήθηκε και η τρίτη κατεύθυνση του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
Το πρόγραμμα αυτό τέθηκε σταδιακά σε εφαρμογή και λειτουργεί μέχρι και το 2009. Από το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 άρχισε η σταδιακή αντικατάστασή του από το νέο πρόγραμμα
σπουδών, ξεκινώντας από το πρώτο έτος με τους νεοεισαγόμενους φοιτητές. Το νέο
πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ και δομήθηκε με
βάση τις γενικές αρχές που καθόρισε η Γ.Σ. του τμήματος αρ.1/28-9-2004, οι οποίες
αναφέρονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 73/30-9-2004.

3.5.1. Γενικές Αρχές Αναμόρφωσης ΠΠΣ που καθορίστηκαν το 2004.
Ακολούθως παρατίθενται οι γενικές αρχές αναμόρφωσης του ΠΠΣ αφενός όπως τις
αποφάσισε το Τμήμα αλλά δίνεται αφετέρου το σκεπτικό στο οποίο βασίσθηκαν.
1. Διάρκεια του βασικού κορμού σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα και σε έξι (6) διδακτικά
εξάμηνα διδασκαλία κοινών μαθημάτων.
Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης είναι τα ακόλουθα:
α) Οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να έχουν αποκτήσει τις βάσεις της επιστήμης του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού&Μηχανικού Υπολογιστών, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών.
Συνεπώς, πρέπει να έχουν όλοι διδαχθεί τα βασικά τεχνολογικά μαθήματα, με την κατά
το δυνατόν ισόρροπη διείσδυση όλων των Τομέων του Τμήματος.
β) Ήδη στο εν λειτουργία ΠΠΣ τα μαθήματα είναι σχεδόν ίδια μέχρι το 6ο εξάμηνο και
για τους τρεις κύκλους σπουδών.
γ) Το πλήθος των απαιτούμενων υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού και η ανάγκη
διατήρησης κατ’ επιλογήν μαθημάτων εξυπηρετείται καλύτερα όταν ο κορμός έχει
διάρκεια 6 εξαμήνων.
2. Ορισμός του μέγιστου αριθμού διδακτικών ωρών στις 35 ανά εβδομάδα.
Αυτό προβλέφθηκε προκειμένου οι φοιτητές να έχουν επαρκή χρόνο για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης εργασίες-θέματα στο σπίτι
και σεμινάρια.
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3. Καθορισμός του μέγιστου αριθμού μαθημάτων στα επτά (7) ανά εξάμηνο, εξ αυτών τα έξι
(6) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής.
4. Καθορισμός του μέγιστου αριθμού των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα κορμού στις πέντε
(5) ώρες.
Οι ώρες αυτές κατανέμονται τυπικά ως εξής : σε δύο (2) ώρες θεωρία, μία (1) ώρα
φροντιστηριακές ασκήσεις και δύο (2) ώρες εργαστηριακές ασκήσεις (2Θ+1Α+2Ε). Ο
καταμερισμός αυτός θεωρείται τυπικός αφού παρέχεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα να
τροποποιήσει την κατανομή διαφορετικά, ακόμη και ανά εβδομάδα, ανάλογα με τις
ανάγκες του μαθήματος, αρκεί να έχει ειδοποιήσει έγκαιρα τους φοιτητές. Οι
λεπτομέρειες ορίζονται από το διδάσκοντα κατά προτίμηση στην αρχή του εξαμήνου και
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
5. Αναβάθμιση των μαθημάτων επιλογής με εισαγωγή κυρίως τεχνολογικών μαθημάτων.
6. Διδασκαλία των βασικών αντικειμένων (βασικών αρχών) της επιστήμης του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών στον κορμό του Π.Π.Σ. με
γενικά εισαγωγικά τεχνολογικά μαθήματα.

3.5.2. Δομή του ΠΠΣ
Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών το Τμήμα όρισε αρμόδια επιτροπή, τα μέλη της
οποίας εντάχθηκαν παράλληλα και στο προσωπικό του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ. Για την
κατάρτιση του νέου προγράμματος σπουδών και ιδιαίτερα του βασικού κορμού διεξήχθη
εκτεταμένη και μακράς διάρκειας συζήτηση, τόσο μεταξύ των μελών της επιτροπής, όσο και
με όλα σχεδόν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, των οποίων οι απόψεις ελήφθησαν υπόψη στο
μέτρο του δυνατού. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα προγράμματα σπουδών των τριών
αντίστοιχων Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αναγνωρισμένων αντίστοιχων
Τμημάτων του εξωτερικού. Η πρόταση της επιτροπής για το πρόγραμμα των μαθημάτων
κορμού συνοδεύτηκε από τις ακόλουθες επισημάνσεις:
« Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος είναι αναγκαία:
- η απόζευξη μαθημάτων κορμού και Τομέων, Εργαστηρίων ή και διδασκόντων.
- η κατάτμηση των μεγάλων ακροατηρίων των μαθημάτων κορμού σύμφωνα και με τις
προβλέψεις του νέου νόμου για τα Α.Ε.Ι. (ακροατήρια ονομαστικής δύναμης μικρότερα
των 80 φοιτητών), έτσι ώστε και η διδασκαλία να γίνεται αποτελεσματικά και όλα τα μέλη
Δ.Ε.Π. να έρχονται σε επαφή με τους φοιτητές του Τμήματος ως διδάσκοντες σε
μαθήματα κορμού, πράγμα που θα επιμερίσει και το συνολικό εκπαιδευτικό φόρτο.
- η ένταξη δύο τουλάχιστον βοηθών στη διδασκαλία των μαθημάτων κορμού, που θα
αναβαθμίσει και θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία με μεθόδους ενδιάμεσης
αξιολόγησης των φοιτητών (εργασίες στο σπίτι, εργαστηριακές και φροντιστηριακές
ασκήσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις κ.λ.π.)».
Η κατάστρωση του προγράμματος των κατευθύνσεων βασίσθηκε σε τέσσερα βασικά σημεία:
1) Στο άρθρο 13, παρ. 22, εδάφιο α΄ του Νόμου 3149/2003, που ορίζει ότι καταργούνται οι
κύκλοι σπουδών και με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ «καθορίζονται κατευθύνσεις ή
ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα».
2) Στις αποφάσεις των Τομέων του Τμήματος.
3) Σε απόφαση του Τμήματος σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Β΄ φάση του ΠΕΣΠ καΙ
στην οποία προβλέπεται η δημιουργία τέταρτης κατεύθυνσης που να περιλαμβάνει το
αντικείμενο της “Πληροφορικής και του Λογισμικού”.
4) Σε πρόταση του τομέα Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τη δημιουργία
κατεύθυνσης “Πληροφορικής”.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω σημεία οι δύο υφιστάμενοι κύκλοι σπουδών:
i) “Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικών”
ii) “Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού”
μετασχηματίζονται σε αντίστοιχες κατευθύνσεις. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει για τον
“Κύκλο Σπουδών Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών”, επειδή
περιλάμβανε εσωτερικές κατευθύνσεις. Η κατανομή των φοιτητών ανά κατεύθυνση για την
πενταετία 2003-2008 παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.
Η προοπτική δημιουργίας μιας τέταρτης κατεύθυνσης “Μηχανικού Υπολογιστών και
Πληροφορικής” απασχόλησε έντονα το Τμήμα, αλλά μετά από σειρά συνεδριάσεων και
συζητήσεων αποφασίσθηκε να μη δημιουργηθεί η κατεύθυνση αυτή ως αυτόνομη. Αντίθετα
αποφασίσθηκε, το γνωστικό αντικείμενο του Η.Μ.&Μ.Υ. που σχετίζεται με την κατεύθυνση
αυτή να παραμείνει κατά ένα μεγάλο μέρος στην κατεύθυνση “Ηλεκτρολόγου Μηχανικού &
Μηχανικού Υπολογιστών”. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της απόφασης αυτής ήταν
ότι η πληροφορική ενυπάρχει και στις υπόλοιπες τρεις κατευθύνσεις ως βασική γνώση,
τουλάχιστον στο βαθμό που ενδιαφέρει την επιστήμη του Η.Μ.&Μ.Υ. Παρόλα αυτά το θέμα
αυτό βρίσκεται και πάλι υπό συζήτηση καθώς αναδύονται ανάγκες και για νέες κατευθύνσεις,
όπως αυτή της Εμβιομηχανικής (Bioengineering). Το θέμα αυτό καθώς και οι γενικότερες
προοπτικές ανάπτυξης του Τμήματος συζητείται στην ενότητα “Στρατηγική Ακαδημαϊκής
Ανάπτυξης”. Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ξεκινά να εφαρμόζεται από το χειμερινό
εξάμηνο του 2009-2010 δίνεται στο Παράρτημα ΙΧ.

3.5.3. Δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών
Τα πρώτα πέντε εξάμηνα συνιστούν το βασικό κορμό του προγράμματος, ενώ στα τέσσερα
επόμενα εξάμηνα γίνεται η εμβάθυνση μέσω των μαθημάτων κατεύθυνσης. Το τελευταίο
(10ο) εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο του
βασικού κορμού αποτελείται από έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. Η
μάθηση μιας ξένης γλώσσας προσφέρεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής στα δύο πρώτα
εξάμηνα. Με την έναρξη του 6ου εξαμήνου κάθε φοιτητής επιλέγει μία από τις τρεις
κατευθύνσεις με περιορισμένες δυνατότητες αλλαγής, που πρακτικά γίνονται εντός του 1ου
μήνα διδασκαλίας. Ο κορμός των κατευθύνσεων αποτελείται από 21 υποχρεωτικά μαθήματα
και 8 μαθήματα επιλογής. Σήμερα κάθε φοιτητής διδάσκεται 64 μαθήματα εκ των οποίων 51
υποχρεωτικά και 13 επιλογής.
Στα υποχρεωτικά μαθήματα του βασικού κορμού
περιλαμβάνονται 16 γενικά μαθήματα (Ανώτερα Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική και
Πληροφορική-Λογισμικό), δηλαδή ποσοστό 25% επί του συνόλου (ή 31% επί των
υποχρεωτικών μαθημάτων) τα οποία στοχεύουν στο καλό θεωρητικό υπόβαθρο. Τα
μαθήματα επιλογής επιλέγονται μέσα από μια πληθώρα προσφερόμενων μαθημάτων.
Συγκεκριμένα τα 5 μαθήματα επιλογής που διδάσκεται ο φοιτητής στο βασικό κορμό
επιλέγονται μέσα από ένα κατάλογο 23 προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα επιλογής
περιλαμβάνουν αντικείμενα Δικαίου, Επιχειρησιακής Έρευνας και μαθήματα ευρύτερης
μόρφωσης καθώς και ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής).
Οι πέντε (5) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα κάθε τεχνολογικού μαθήματος κατανέμονται σε
2 θεωρία, 2 εργαστήρια και 1 ασκήσεις, αλλά ο διδάσκων έχει τη ελευθερία να τροποποιήσει
την κατανομή αυτή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος. Στα περισσότερα
μαθήματα κάθε φοιτητής εξασκείται σε 5 έως 6 δίωρες εργαστηριακές ασκήσεις και οι
υπόλοιπες ώρες αξιοποιούνται στη θεωρία ή τις φροντιστηριακές ασκήσεις. Οι χώροι
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εργαστηριακής εξάσκησης του τμήματος ανέρχονται σε 4.400 m2 στους οποίους διατίθενται
117 θέσεις ταυτόχρονης εργαστηριακής εξάσκησης, οπότε το σύνολο των φοιτητών
εξασκείται αφού χωρισθεί σε ομάδες. Έτσι, παρόλο που ο κάθε φοιτητής δεν εξασκείται στο
σύνολο των διαθέσιμων ωρών, εντούτοις το εργαστήριο λειτουργεί με διαφορετικές ομάδες
φοιτητών. Ένα σημαντικό μέρος της εξάσκησης των φοιτητών Η.Μ.&Μ.Υ. πραγματοποιείται
με τη βοήθεια προσομοιώσεων ή εργαλείων σχεδιασμού στον υπολογιστή. Για το σκοπό
αυτό το Τμήμα διαθέτει δύο αίθουσες (υπολογιστικά κέντρα) 140 m2 με 65 θέσεις εργασίας.
Στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ του Τμήματος (2002-2008) καταβλήθηκε προσπάθεια
ενίσχυσης της εργαστηριακής εξάσκησης με τη βοήθεια υπολογιστή με τη μορφή εικονικών
εργαστηρίων ή ασκήσεων σχεδιασμού διατάξεων. Επίσης στηρίχθηκε η προσπάθεια των
ενδιάμεσων αξιολογήσεων και θεμάτων εργασίας για το σπίτι. Συνολικά αναπτύχθηκαν και
εφαρμόσθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις (εικονικά εργαστήρια) σε 30 μαθήματα και
ενισχύθηκαν οι διαδικασίες ενδιάμεσης αξιολόγησης σε 23 μαθήματα. Παράλληλα
αναπτύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν επιπλέον κλασσικές εργαστηριακές – πειραματικές
ασκήσεις σε 9 μαθήματα.
Όσον αφορά το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων εφαρμόζεται μόνο έμμεσα.
Δηλαδή, το πρόγραμμα έχει δομηθεί έτσι ώστε τα προαπαιτούμενα για ένα μάθημα να
τοποθετούνται στο πρόγραμμα διδασκαλίας χαμηλότερων εξαμήνων. Η ικανοποιητική
λειτουργία αυτού του τρόπου προϋποθέτει ότι ο φοιτητής θα ολοκληρώνει το κάθε μάθημα
εντός του Ακαδημαϊκού έτους που το έχει πρωτοσυναντήσει. Δυστυχώς αυτό υλοποιείται
στην πράξη μόνο για τους τακτικούς φοιτητές, οι οποίοι παρουσιάζουν τελικά πολύ καλές
επιδόσεις. Η συστηματική εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων συναντά αντιδράσεις
αλλά το Τμήμα πρέπει να βρει ένα τρόπο να την εφαρμόσει.
Για το συντονισμό της ύλης μεταξύ των μαθημάτων και την άρση των επικαλύψεων έγινε μια
προσπάθεια στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ, η οποία διόρθωσε κάπως την κατάσταση. Κενά
ύλης μεταξύ των μαθημάτων δεν υπάρχουν (ή τουλάχιστον δεν έχουν παρατηρηθεί) αλλά
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις. Η έκταση της ύλης των μαθημάτων είναι
αρκετά ορθολογική αλλά το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κατά ένα 10% περισσότερα
μαθήματα από τα αντίστοιχα διεθνή τμήματα. Εντούτοις είναι πλήρως εναρμονισμένο με
αυτό των αντίστοιχων Ελληνικών Τμημάτων Η.Μ.&Μ.Υ. Παρόλα αυτά απαιτούνται ακόμη
σημαντικές αλλαγές για τη μείωση του αριθμού των μαθημάτων και την αρτιότερη
αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού.

3.6. Μεθοδολογία Εκτέλεσης του ΠΠΣ
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΔΠΘ, η φοίτηση
διαρκεί 5 Ακαδημαϊκά Ετη. Κάθε Ακαδημαϊκό Ετος, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και
τελειώνει την 31η Αυγούστου, χωρίζεται σε δύο περιόδους ή εξάμηνα στα οποία διδάσκονται
τα εξαμηνιαία μαθήματα :
• το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και
• το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος).
Συνεπώς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σπουδών διεξάγεται σε 10 αυτοτελή, ακαδημαϊκά
εξάμηνα, από τα οποία τα 9 πρώτα είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μαθημάτων και
τη διεξαγωγή της εργαστηριακής εξάσκησης, ενώ το 10ο στην εκπόνηση της Διπλωματικής
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Εργασίας. Κάθε εξάμηνο έχει συνολική διάρκεια 18 εβδομάδων, από τις οποίες 13
διατίθενται αποκλειστικά για τη διδασκαλία, 2 για τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του
Πάσχα και 3 εβδομάδες για τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου. Όπως
διαμορφώθηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών κάθε εξαμηνιαίο μάθημα έχει πεντάωρη διάρκεια
εβδομαδιαίως, με εξαίρεση ορισμένα μαθήματα Μαθηματικών, τα οποία έχουν τέσσερις ώρες
εβδομαδιαίως.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων, μαζί με
την αίτηση της εγγραφής του, να δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο τα
μαθήματα που επιθυμεί να "παρακολουθήσει", με την έννοια ότι θα δικαιούται να εξετασθεί
στο τέλος του εξαμήνου στα μαθήματα αυτά. Η ουσιαστική παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι – εν γένει – προαιρετική, με την εξαίρεση των εργαστηριακών ασκήσεων, η
παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Κάθε φοιτητής, εκτός από την
παρακολούθηση των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος, μπορεί να εγγράφεται σε
μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων. Επιτρέπεται σε όλους τους φοιτητές να εγγράφονται σε
μάθημα που δεν το έχουν περάσει όσες φορές το επιθυμούν.
Ο φοιτητής αναλαμβάνει τη Διπλωματική του εργασία σύμφωνα με τον κανονισμό
διπλωματικών εργασιών στο 5ο έτος των σπουδών του μετά την εγγραφή του στο 9ο εξάμηνο.
Η εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον εάν ο φοιτητής έχει
περάσει σε όλα τα μαθήματα. Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι, με την παρέλευση των 5
κανονικών ετών φοίτησης, ένας φοιτητής είναι δυνατό να οφείλει μαθήματα και, συνεπώς, να
συνεχίζει τις σπουδές του, εγγραφόμενος κατά τα χειμερινά και τα εαρινά εξάμηνα, στα
μαθήματα που διδάσκονται αντίστοιχα και τα οποία τυχόν οφείλει.

3.6.1. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων ενός εξαμήνου, οι διδάσκοντες
αξιολογούν την επίδοση των φοιτητών που έχουν εγγραφεί στο κάθε μάθημα και
αποστέλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών (ΤΗΜ & ΜΥ) του Δ.Π.Θ. την τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή μέσα στα
χρονικά πλαίσια που ορίζονται από το Τμήμα. Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα του
χειμερινού εξαμήνου γίνονται τον Ιανουάριο και του εαρινού εξαμήνου τον Ιούνιο.
Επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων γίνονται το Σεπτέμβριο.
Επιπλέον, η βαθμολογία ενός μαθήματος μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες
ενδιάμεσες αξιολογήσεις:
• Προφορική εξέταση,
• τη συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις και τη βαθμολογία της απόδοσής
τους σε αυτές,
• τη συμμετοχή των φοιτητών σε διαγωνίσματα προόδου, και
• την απόδοση των φοιτητών σε ειδικές εργασίες πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος.
Ο σκοπός των ενδιάμεσων αξιολογήσεων είναι κυρίως διδακτικός. Οι ενδιάμεσες
αξιολογήσεις προτρέπουν τους φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικότερα τις παραδόσεις
αλλά και να μελετούν συνεχώς την ύλη του μαθήματος, πράγμα που θα οδηγήσει στην άνετη
παρακολούθηση της διδασκαλίας σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Με τις ενδιάμεσες
αξιολογήσεις επιτυγχάνεται και η δικαιότερη αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή, αφού
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αυτός θα αξιολογείται περισσότερες από μία φορές και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Ακόμη οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις οδηγούν στη συνεχή ενασχόληση των φοιτητών με το
μάθημα και στη δικαιότερη αξιολόγησή τους. Ο διδάσκων είναι ελεύθερος να επιλέξει το
συνδυασμό των ενδιάμεσων αξιολογήσεων που θεωρεί πιο κατάλληλο. Παροτρύνονται όμως
οι διδάσκοντες να λαμβάνουν υπόψη τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις με ένα συντελεστή βάρους
τουλάχιστον 30%. Στους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος περιλαμβάνεται η
υποχρεωτική καθιέρωση μιας τουλάχιστον ενδιάμεσης αξιολόγησης
με συντελεστή
βαρύτητας τουλάχιστον 30%. Εξάλλου στους ίδιους στόχους επιδιώκεται ο περιορισμός των
φοιτητών που εγγράφονται πρώτη φορά στο κάθε μάθημα να μην υπερβαίνει τους 80 ανά
διδάσκοντα. Εάν ο συνολικός αριθμός των φοιτητών είναι μεγαλύτερος, τότε πρέπει να
γίνεται κατάτμηση του ακροατηρίου με παράλληλη διδασκαλία του μαθήματος από άλλον
διδάσκοντα. Ο στόχος αυτός δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί, αλλά θεωρείται βασική
προϋπόθεση για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Όσον αφορά τη διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας προς το παρόν δεν εφαρμόζεται
κάποιο σύστημα ελέγχου, αλλά και αυτό αποτελεί ένα από τους στόχους αναβάθμισης του
προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά όλοι οι διδάσκοντες δέχονται τους φοιτητές και
συζητούν επί της βαθμολόγησης του γραπτού ή της εργασίας τους υποδεικνύοντάς τους τυχόν
λάθη ή παραλείψεις. Στα πλαίσια βελτίωσης της εκπαίδευσης, παροτρύνονται οι διδάσκοντες
να δέχονται τη διόρθωση των λαθών-παραλείψεων στις ειδικές εργασίες ή στις
εργαστηριακές ασκήσεις εντός περιορισμένου χρόνου με ποσοστιαία (της τάξης του 10% έως
20%) βελτίωση της αντίστοιχης βαθμολογίας.
Οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, αφού αυτό
εξάλλου το επιβάλλει ο Νόμος 1268/1982 άρθρο 24. Επιπλέον, τόσο η εξεταστική
διαδικασία όσο και η διδασκαλία του μαθήματος αξιολογούνται από τους φοιτητές μια φορά
κάθε εξάμηνο με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτηματολογίων.

3.7. Ο Θεσμός της Διπλωματικής Εργασίας
Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι μια εκτεταμένη εργασία αναλυτική, συνθετική,
πειραματική ή τεχνολογικής εφαρμογής, που εμπεριέχει κατά προτίμηση στοιχεία
καινοτομίας ή/και πρωτοτυπίας. Η ΔΕ εκπονείται από τους τελειόφοιτους κατά τη διάρκεια
του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών τους, σε στενή συνεργασία και με την καθοδήγηση
του φοιτητή από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, που ανήκει στο Τμήμα. Η ΔΕ αποτελεί το
κορυφαίο στάδιο των σπουδών και σκοπός της είναι να δώσει στο φοιτητή τη δυνατότητα να
ολοκληρώσει τις γνώσεις του και να παρουσιάσει τις ικανότητές του στην επεξεργασία
αυτοτελούς θέματος της επιστήμης του Μηχανικού. Ο τελειόφοιτος, μέσα από τη διαδικασία
διεξαγωγής της ΔΕ, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στις
σπουδές του, να εμβαθύνει σε αυτές και να εφαρμόσει στην πράξη αρκετά από εκείνα που
μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιμετώπιζε θεωρητικά ή ως άσκηση. Με τον τρόπο αυτό αρχίζει να
σκέπτεται και να συμπεριφέρεται ως υπεύθυνος μηχανικός, δεδομένου ότι στα πλαίσια της
ΔΕ πρέπει να αρχίσει και να τελειώσει ένα έργο, να υπολογίσει και να παρουσιάσει
επιστημονικώς ορθά αποτελέσματα, και το κυριότερο, να φέρει την ευθύνη των
αποτελεσμάτων αυτών.
Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ΔΕ από ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, αφού το
Σεπτέμβριο κάθε μέλος ΔΕΠ των Τεχνολογικών Τομέων ανακοινώνει 5 τουλάχιστον θέματα
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ΔΕ στο αντικείμενο που θεραπεύει, τα οποία και επιβλέπει. Τα θέματα αυτά συζητούνται
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα, όπου υπάρχει και η δυνατότητα
τροποποίησης ή και απόρριψης του θέματος. Ακολούθως, ο φοιτητής συζητά τα θέματα που
τον ενδιαφέρουν με τους αντίστοιχους επιβλέποντες μέχρι να καταλήξει σ’ αυτό που τον
ενδιαφέρει περισσότερο. Ο κάθε Τομέας οριστικοποιεί τις επιλογές των φοιτητών σε
συνεδρίασή του και αυτές εγκρίνονται τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος.
Η βαρύτητα της ΔΕ στη συνολική αξιολόγηση της πορείας του φοιτητή στο Τμήμα είναι
σημαντική και αντιπροσωπεύει το 17% της βαθμολογίας του Διπλώματος. Με διαφορετικά
λόγια, ισοδυναμεί, από άποψη βαθμολογίας, περίπου με μια ετήσια προσπάθεια του φοιτητή
να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε όλα τα κανονικά μαθήματα ενός Ακαδημαϊκού Έτους. Ο
κανονισμός εκπόνησης ΔΕ ρυθμίζει όλα τα θέματα από την ανάληψη, εκπόνηση μέχρι και
την αξιολόγηση της ΔΕ.

3.7.1. Χαρακτηριστικά της Διπλωματικής Εργασίας
Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί το επιστέγασμα του πενταετούς κύκλου σπουδών
μηχανικού και έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ενός Master Thesis. Έμφαση δίνεται στη
συνθετική ολοκλήρωση των γνώσεων που εμπεδώθηκαν στα μαθήματα (ιδιαίτερα στα
μαθήματα κατεύθυνσης) αποτελώντας το επιστέγασμα. Συνήθως το θέμα είναι καινοτόμο ενώ
σε αρκετές περιπτώσεις επεκτείνεται σε πρωτότυπο ερευνητικό αντικείμενο. Η δράση της
είναι συμπληρωματική των μαθημάτων και στοχεύει :
• στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του φοιτητή ως μέλλοντος υπεύθυνου μηχανικού
(αυτενέργεια του φοιτητή στα πλαίσια της ΔΕ),
• να βοηθήσει στην πληρέστερη επαγγελματική του κατάρτιση, και
• να προάγει την εφαρμοσμένη -κατά περίπτωση και τη βασική- έρευνα στα εργαστήρια του
Τμήματος.
Η ΔΕ συμβάλει στη διατήρηση της υψηλής ανταγωνιστικής αξίας των Διπλωμάτων
Μηχανικού του Τμήματος Η.Μ. & Μ.Υ. - ΔΠΘ, αφού απαιτεί από το σύνολο των φοιτητών
να ανταπεξέλθουν με ωριμότητα στην ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου σε
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Στα πλαίσια της ΔΕ ο φοιτητής εμβαθύνει στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που
επέλεξε. Το θέμα συνδυάζει συνήθως ένα βαθμό επαγγελματικής κατάρτισης και ένα βαθμό
καινοτομικότητας ή και πρωτότυπης έρευνας ανάλογα με το μελλοντικό σχεδιασμό του
φοιτητή και σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. Τα συστατικά αυτά δεν κατανέμονται
φυσικά ισοβαρώς αλλά συνήθως δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε κάποιο από αυτά. Ακόμη ένα
θέμα ΔΕ μπορεί να περιέχει θεωρητικό, υπολογιστικό, πειραματικό, συνθετικό μέρος καθώς
και κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Οι συνιστώσες αυτές και πάλι δεν
είναι ισοβαρείς αλλά η ΔΕ μπορεί να εστιάζεται σε κάποιες από αυτές ανάλογα με το θέμα
αλλά και το χαρακτήρα-προσωπικότητα του φοιτητή καθώς και το χαρακτήρα του
επιβλέποντα.
Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος περιλαμβάνεται και η εστίαση των ΔΕ
στον Τομέα Ειδίκευσης (κατεύθυνσης) που έχει επιλέξει ο φοιτητής, ώστε να αποτελεί το
επιστέγασμα των μαθημάτων αυτών, εκπληρώνοντας τις σχετικές απαιτήσεις ισοτιμίας του
Διπλώματος με το Master. Ταυτόχρονα συζητούνται τρόποι θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων
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ως προς το υπολογιστικό - πειραματικό περιεχόμενο της ΔΕ. Στόχος είναι η αποφυγή της
υπερβολικής εστίασης στο βιβλιογραφικό και θεωρητικό μέρος. Βέβαια το μεγαλύτερο
μέρος (περίπου 70%) των εκπονούμενων ΔΕ ήδη πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά
στοχεύουμε στην αύξηση του ποσοστού αυτού στο 90% περίπου.

3.7.2. Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας
Ταυτόχρονα με την έγκριση του θέματος της ΔΕ ο Τομέας ορίζει εκτός από τον επιβλέποντα
και άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων και ένα μέλος της εξεταστικής
επιτροπής ανήκουν στον οικείο Τομέα ενώ το τρίτο μέλος προέρχεται από άλλο Τομέα, αλλά
το γνωστικό του αντικείμενο σχετίζεται με το θέμα της ΔΕ. Η ΔΕ θεωρείται περατωμένη
όταν μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα εκτυπωθεί και παραδοθεί στα μέλη της
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο υποψήφιος παρουσιάζει τη ΔΕ δημόσια ενώπιον της
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ακροατηρίου. Στη συνέχεια, η επιτροπή εξετάζει τον
υποψήφιο τόσο στο αντικείμενο της εργασίας όσο και στις γνώσεις του στο ευρύτερο
γνωστικό αντικείμενο με έμφαση σε αυτό της κατεύθυνσης στην οποία εξειδικεύτηκε. Η
βαθμολόγηση της ΔΕ γίνεται με βάση τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
α) Στοιχεία πρωτοτυπίας (επιθυμητό), καινοτομίας και συνεισφοράς στο γνωστικό
αντικείμενο του ΗΜ & ΜΥ.
β) Βαθμός επίτευξης προδιαγεγραμμένων στόχων, οι οποίοι καθορίστηκαν από τον Τομέα
μετά από εισήγηση του επιβλέποντα.
γ) Ποσότητα έργου.
δ) Αρτιότητα κειμένου.
ε) Προφορική παρουσίαση και
στ)Επιμέλεια και εμφάνιση.
Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών που δίνονται από τους τρεις
εξεταστές.

3.7.3. Αξιολόγηση της ΔΕ από τους φοιτητές
Η αξιολόγηση της ΔΕ από τους φοιτητές με τη βοήθεια ερωτηματολογίων ξεκίνησε τον
Ιούνιο του 2008 μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές
συμπληρώνουν το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους
συμπεριλαμβανομένης της ΔΕ. Οι φοιτητές αξιολόγησαν τη ΔΕ τους δίνοντας βαθμούς από
1 (απαράδεκτη) έως 5 (πολύ καλή) στις 14 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο μέσος όρος
αυτών των βαθμολογιών που έδωσαν 29 φοιτητές φαίνεται στο Σχήμα 3.2. Παρατηρούμε ότι
στο θέμα της σχετικότητας με την κατεύθυνση σπουδών (#4), καθοδήγησης (#5) και στήριξης
(#6) από το διδάσκοντα η βαθμολογία είναι υψηλότερη από 4/5, δηλαδή πάνω από 80%.
Επίσης, η συμβολή εξειδικευμένου λογισμικού στη ΔΕ ήταν καθοριστική κατά 4.4/5 ή 88%,
η κατανόηση του θέματος κατά 4.6/5 ή 92% και η συμβολή στους μελλοντικούς
επαγγελματικούς στόχους ή τις μεταπτυχιακές σπουδές κατά 3.9/5 ή 78%.
Στο Σχήμα 3.3 δίνεται η αξιολόγηση της θεματολογίας ΔΕ από τους φοιτητές. Το 70% των
ΔΕ κατατάσσονται ως εφαρμοσμένες και η εμπειρία δείχνει ότι οι ΔΕ περιλαμβάνουν
υπολογιστικό και πειραματικό μέρος. Αλλά, ένα σημαντικό ποσοστό 30% των ΔΕ δεν είχε
τον επιθυμητό εφαρμοσμένο χαρακτήρα και από αυτό ένα 24% κατατάχθηκε ως θεωρητικό.
Δυστυχώς, ο χαρακτηρισμός “θεωρητική” ΔΕ δεν αναφέρεται στην έννοια της θεωρητικής
ανάλυσης ενός τεχνικού συστήματος, αλλά ουσιαστικά κατατάσσει τη ΔΕ ως μια κατά βάση
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βιβλιογραφική διερεύνηση. Παρόλο που η βιβλιογραφική διερεύνηση είναι απαραίτητο
συστατικό μιας ΔΕ, εντούτοις η εστίαση της ΔΕ στο μέρος αυτό αποπροσανατολίζει τη ΔΕ
από τους ανωτέρω εκτεθέντες στόχους. Συνεπώς, αυτό αποτελεί ένα σοβαρό μειονέκτημα,
για το οποίο το Τμήμα πρέπει να προβεί σε ενέργειες θεραπείας του.
3.7.4. Αποτίμηση Θεσμού Διπλωματικής Εργασίας
Κοινή διαπίστωση ότι από τη στιγμή που η ΔΕ γίνει καταρχήν δεκτή, τότε βαθμολογείται
σχεδόν πάντοτε με υψηλή βαθμολογία. Μάλιστα το χαρακτηριστικό αυτό είναι κοινό για όλα
τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα
Η.Μ.&Μ.Υ. ανά τη χώρα.
Η λογική που στηρίζει αυτή την σχεδόν ποιοτικού χαρακτήρα αξιολόγηση είναι προφανής:
πολλές τριμελείς εξεταστικές επιτροπές θεωρούν ότι η ΔΕ είναι μια διαδικασία που
αποτιμάται ως επιτυχημένη-αποτυχημένη. Στην περίπτωση που ο φοιτητής “επιτυγχάνει”,
αυτό σημαίνει ότι πραγματοποίησε το ζητούμενο έργο και επομένως “πρέπει” να
βαθμολογηθεί με “άριστα”. Μια βαθμολογία μικρότερη από “οκτώ” δεν έχει μόνο πρακτικές
συνέπειες για το φοιτητή, αλλά αντανακλά ηθικά και στον διδάσκοντα-επιβλέποντα, ο οποίος
κάνει καταρχήν αποδεκτή τη ΔΕ και συγκαλεί την τριμελή επιτροπή. Θα πρέπει επομένως να
χαρακτηρισθεί ως αδυναμία αυτού του τρόπου βαθμολογίας, η απουσία ποσοτικής
αξιολόγησης της απόδοσης του εξεταζόμενου στη ΔΕ.
Θα μπορούσε όμως, εύλογα, να αποδοθεί και μια άλλη διάσταση στην παρατηρούμενη
απόκλιση μεταξύ των υψηλών βαθμολογιών στη ΔΕ και των σχετικά χαμηλότερων
επιδόσεων στα μαθήματα των ιδίων φοιτητών. Και αυτή συνίσταται σε μια σειρά από
παράγοντες οι κυριότεροι των οποίων είναι:
• Η συστηματικότερη συνεργασία επιβλέποντος και φοιτητή στα πλαίσια της ΔΕ,
• το προσωπικό ενδιαφέρον του επιβλέποντος για το παραγόμενο στη ΔΕ έργο, το οποίο
συχνά αποτελεί τμήμα της προσωπικής του ερευνητικής εργασίας και
• το ανθρώπινο περιβάλλον που επιτρέπει τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ
επιβλέποντος και φοιτητή.
Ερευνητέο θα ήταν το εάν η εξασφάλιση συνθηκών αντίστοιχων εκείνων της εκπόνησης της
ΔΕ και κατά την διδακτική διαδικασία, μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου, θα οδηγούσε
σε ποιοτική της αναβάθμιση και συνεπώς σε βελτίωση της βαθμολογίας των επί μέρους
μαθημάτων.
Επισημαίνονται, ακόμη, οι εξής αδυναμίες του συστήματος βαθμολόγησης των ΔΕ:
Δεν είναι βέβαιο ότι, κατά τη συζήτηση στην τριμελή εξεταστική επιτροπή για την
αξιολόγηση της ΔΕ, λαμβάνεται υπόψη αν το κείμενο της ΔΕ αποδίδει με πληρότητα και
σαφήνεια το έργο που πραγματοποιήθηκε. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει δεσμευτικό
πλαίσιο που να καθορίζει τη δομή, το περιεχόμενο και την έκταση του κειμένου που πρέπει
να συγγραφεί στο πλαίσιο της ΔΕ. Στην πλειονότητα των κειμένων, διακρίνεται η
στοιχειώδης δομή “συγγραφής μιας Τεχνικής Αναφοράς”, με πρόλογο, περιεχόμενα,
εισαγωγή, εργασία, αποτελέσματα, κρίσεις, συμπεράσματα και βιβλιογραφία, χωρίς όμως
αυτός να είναι ο κανόνας. Πολλές φορές γίνονται αποδεκτές ΔΕ από τις οποίες απουσιάζουν
πολλά από τα στοιχεία της πιο πάνω δομής. Επίσης, η έκταση του κειμένου των ΔΕ
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παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση, από μικρότερη των 100 σελίδων μέχρι και μεγαλύτερη των
200 σελίδων.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το Τμήμα συζητά τρόπους για την αποφυγή της υπερβολικής
εστίασης των ΔΕ στο βιβλιογραφικό μέρος καθώς και πιο αξιοκρατική βαθμολόγηση των ΔΕ.
Επιπλέον, στους στόχους του Τμήματος είναι και η σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών με
στόχο την εκπόνηση ΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο
φοιτητής.

3.8. Ο Θεσμός της Πρακτικής Άσκησης
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών στην αριθ. 13/28-1-2003 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή Πρακτικής
Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ως προαιρετική επιλογή των φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος
2003-2004.
Αποφασίστηκε επίσης ότι :
• Η διάρκεια της Πρακτικής άσκησης να είναι τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών μηνών
και συγκεκριμένα κατά την περίοδο των θερινών διακοπών δηλαδή κατά τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο, μετά το 6ο διδακτικό εξάμηνο σπουδών ή μετά το 8ο διδακτικό
εξάμηνο σπουδών ή κατά τη διάρκεια του 10ου εξάμηνου σπουδών και οπωσδήποτε μέχρι
πέρατος των θερινών διακοπών (μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) του αντιστοίχου έτους.
• Οι φοιτητές δηλώνουν την Πρακτική Άσκηση, ως προαιρετική επιλογή, στις αρχές του 6ου
εξαμήνου, του 8ου εξαμήνου ή 9ου εξαμήνου σπουδών.
Κατά το έτος 2003 περίπου 70 φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων σπουδών έκαναν την
πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και σε
επιχειρήσεις άλλων περιοχών της Ελλάδος και της Κύπρου. Οι εντυπώσεις και κριτικές γι
την πρακτική άσκηση τόσο από τους εκπαιδευθέντες φοιτητές όσο και από τους υπεύθυνους
των φορέων ήταν πολύ θετικές.

3.8.1. Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης
Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών είναι κατ’ εξοχήν
εφαρμοσμένη επιστήμη. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν μια πρώτη ευκαιρία να δουν
εφαρμογές της επιστήμης τους στα πλαίσια των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Οι
ασκήσεις όμως αυτές για λόγους χώρου, κόστους, ασφάλειας, κ.α. συνήθως διεξάγονται σε
πειραματικές διατάξεις υπό κλίμακα (μοντέλα). Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη
τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το
πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν.
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το
περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων,
Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει
δραστηριότητες και την οργάνωσή τους.
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Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να
γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού
τους προσωπικού.
Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων,
πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της
Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Οι
εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την
αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.
Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός
επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις
εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται
στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

3.8.2. Εξεύρεση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης
Η αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης αρχίζει τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκεί 4
μήνες. Το Γραφείο Διασύνδεσης συνεπικουρούμενο από τα μέλη της Επιτροπής Πρακτικής
Άσκησης φροντίζει για την αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές,
ερχόμενο σε επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης. Εξαρχής επιδιώχθηκε η εγκαθίδρυση
μόνιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, όπου είναι δυνατόν, με υπογραφή σχετικών
πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιχειρήσεις ώστε να διευκολύνεται η δραστηριότητα αυτή για
τα επόμενα έτη. Αναζήτηση και εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης είναι δυνατό να
γίνεται και από τους ίδιους τους φοιτητές. Οι θέσεις που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο
τίθενται στην κρίση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, η οποία μετά από σχετική
διερεύνηση ποιότητας τις εγκρίνει ή όχι. Επίσης ως θέσεις Πρακτικής Άσκησης θεωρούνται
οι θέσεις IAESTE, Leonardo Da Vinci και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις είναι ενταγμένες σε
έγκυρα εθνικά ή διεθνή προγράμματα πρακτικής άσκησης.

3.8.3. Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
Εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου κάθε έτους γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων των
φοιτητών από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία στη συνέχεια προβαίνει στην
επιλογή των καταλληλότερων φοιτητών για τις αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης με
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Το εξάμηνο σπουδών φοίτησης των υποψηφίων (προηγούνται φοιτητές του 8ου ή του 9ου
εξαμήνου σπουδών).
β) Η σχέση του αντικειμένου της Πρακτικής Άσκησης με τον Κατεύθυνση Εξειδίκευσης του
υποψηφίου.
γ) Κριτήριο αποκλεισμού αποτελεί η αποτυχία στο 50% των υποχρεωτικών μαθημάτων:
• μέχρι του 8ου εξαμήνου για τους πεμπτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές,
• μέχρι του 7ου εξαμήνου για τους τεταρτοετείς φοιτητές,
δ) Σε περίπτωση συνυποψηφιοτήτων κριτήριο επιλογής αποτελεί η επίδοση των φοιτητών
στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς.

3.8.4. Παρακολούθηση Πορείας-Αξιολόγηση των Ασκούμενων Φοιτητών
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Κάθε μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ενός αριθμού φοιτητών από τους
συμμετέχοντες. Η παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ με
τακτική τηλεφωνική επικοινωνία με τα επιβλέποντα την πρακτική άσκηση στελέχη των
φορέων απασχόλησης, καθώς και με δειγματοληπτικές επισκέψεις σε χώρους πρακτικής
άσκησης.
Κάθε ασκούμενος φοιτητής συντάσσει έκθεση πεπραγμένων κάθε δύο (2) εβδομάδες, όπου
καταγράφονται οι ημερήσιες δραστηριότητές του. Η έκθεση αυτή ελέγχεται και υπογράφεται
από τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο
ασκούμενος φοιτητής υποβάλλει τελική έκθεση πεπραγμένων προς την Επιτροπή Πρακτικής
Άσκησης, καθώς επίσης και τις δεκαπενθήμερες εκθέσεις για τη συνολική αξιολόγηση της
πραγματοποιηθείσας Πρακτικής Άσκησης από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ.
Τέλος, οι φοιτητές και τα στελέχη των φορέων που εμπλέκονται στην Πρακτική Άσκηση
συμπληρώνουν και υποβάλλουν ανώνυμα στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σχετικά
ερωτηματολόγια ώστε να εκτιμηθεί η ικανοποίηση και των μεν και των δε από την οργάνωση
και συνέπεια της πρακτικής άσκησης με στόχο τη βελτίωσή της, καθώς επίσης και να
καταγραφούν οι απόψεις των επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες σπουδές στους φοιτητές του
Τμήματός μας σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβαλλόμενα
αποτελέσματα και εκθέσεις των ασκούμενων φοιτητών, επεξεργάζεται τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια φοιτητών και φορέων και παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος την
απόφαση αν η Πρακτική Άσκηση περατώθηκε επιτυχώς ή όχι.

3.8.5. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από τους Φοιτητές
Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων,
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008 μετά από σχετική απόφαση του Τμήματος. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών τους φοιτητές συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο. Η
βαθμολογία που έδωσαν οι φοιτητές κυμαίνεται από 1 (απαράδεκτη) έως 5 (πολύ καλή). Ο
μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε ερώτηση φαίνεται στο σχήμα-3 και κυμαίνεται γύρω
από τα 3/5 ή 60%. Η χειρότερη βαθμολογία 2/5 ή 40% δόθηκε στη συσχέτιση της πρακτικής
άσκησης με την κατεύθυνση που επέλεξε ο φοιτητής και περίπου 55% συσχέτιση με το θέμα
της Διπλωματικής Εργασίας. Γενικά, οι φοιτητές έδωσαν χαμηλή βαθμολογία στην
παρεχόμενη πρακτική άσκηση. Δυστυχώς, η ίδια εντύπωση είναι διάχυτη και στα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και η αναβάθμιση του θεσμού είναι απολύτως απαραίτητη.

3.8.6. Αποτίμηση - Διορθωτικές Κινήσεις Θεσμού Πρακτικής Άσκησης
Λαμβάνοντας μια κριτική θέση έναντι της εφαρμογής και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων
της πρακτικής άσκησης από το 2003 και συζητώντας με τα μέλη της σχετικής επιτροπής
παρατηρεί κανείς τα εξής:
1. Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της πρακτικής άσκησης τα αποτελέσματα ήταν πολύ
ενθαρρυντικά. Τότε όμως είχαν εμπλακεί ενεργά όλα τα μέλη ΔΕΠ της Επιτροπής σε όλα
τα στάδια, από την εξεύρεση θέσεων, την παρακολούθηση της πορείας μέχρι και την
τελική αξιολόγηση. Επειδή ακριβώς τα ενεργά μέλη ΔΕΠ προέρχονταν από όλους τους
τομείς υπήρχε πολύ καλή συσχέτιση με τις κατευθύνσεις σπουδών.
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2. Ο κανονισμός που συντάχθηκε και παρατίθεται στο Παράρτημα VII είναι πλήρης και
εμπεριέχει όλες εκείνες τις προβλέψεις που μπορούν να εγγυηθούν μια αξιόλογη και
χρήσιμη πρακτική άσκηση. Δυστυχώς όμως η εφαρμογή του κανονισμού αυτού έχει
ατονήσει και τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην επιτροπή δεν είναι πλέον ενεργά στον
απαιτούμενο βαθμό.
3. Η χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης έχει μειωθεί δραστικά σε σχέση με αυτήν που
είχε εξασφαλιστεί κατά τα πρώτα έτη (2003-2005).
Λόγω της μεγάλης σημασίας της πρακτικής άσκησης, όπως αναλύθηκε στα ανωτέρω, το
Τμήμα πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την αναβάθμισή της, καταρχήν
στο επίπεδο των πρώτων ετών (2003-2005) τουλάχιστον. Οι πρωτοβουλίες είναι ξεκάθαρες
από τις ανωτέρω αδυναμίες :
i) Να επιδιώξει την εξασφάλιση χρηματοδότησης στο απαιτούμενο επίπεδο.
ii) Να παροτρύνει τα μέλη ΔΕΠ της Επιτροπής να επαναενεργοποιηθούν με αντικατάσταση
των πολύ φορτωμένων μελών με νέους συναδέλφους, με στόχο την προσφορά από όλους
τους συναδέλφους. Κυρίως όμως τα ενεργά μέλη ΔΕΠ να επιβραβεύονται τουλάχιστον
ηθικά και όχι απλά να επιπλήττονται για τυχόν δευτερεύουσες παραλείψεις.

3.9. Ο Θεσμός του Βοηθού Διδασκαλίας
Στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ δρομολογήθηκαν και εφαρμόζονται σύγχρονοι τρόποι
διδασκαλίας των μαθημάτων, που βασίζονται στην εισαγωγή θεμάτων-εργασιών για το σπίτι
και εργαστηριακών ασκήσεων με τη βοήθεια υπολογιστή. Κατά την εφαρμογή των
διαδικασιών, σε συνδυασμό με τις ήδη λειτουργούσες και απολύτως απαραίτητες κλασσικές
εργαστηριακές ασκήσεις, οδηγηθήκαμε σε ένα υπερβολικά μεγάλο φόρτο εργασίας στην
πλευρά των διδασκόντων. Μετά από διερεύνηση διαπιστώσαμε ότι το φορτίο αυτό μπορούσε
να αντιμετωπισθεί μόνο:
α) με διάσπαση των μεγάλων φοιτητικών ακροατηρίων (που παρατηρούνται κυρίως στα
μαθήματα κορμού) σε περισσότερα μέλη ΔΕΠ και
β) με την οργάνωση της συνεπικουρίας των μελών ΔΕΠ από μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Το β ανωτέρω είναι ίσως το πλέον αποφασιστικό προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής
διδασκαλίας-μετάδοσης της γνώσης, αφού συνεισφέρει στον κυριότερο στόχο της
δημιουργίας μαθησιακής “κυψέλης”. Επειδή όμως πολλά από τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν
στον κορμό δεν έχουν υπό την επίβλεψή τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ιδίως οι
Μαθηματικοί και οι Φυσικοί), κρίθηκε απαραίτητη η οργάνωση και η λειτουργία του θεσμού
του “Βοηθού Διδασκαλίας” κατά τα πρότυπα του διεθνώς καθιερωμένου “Teaching
Assistant”.
Ο θεσμός του βοηθού διδασκαλίας εγκρίθηκε από το Τμήμα το 2006 και ξεκίνησε να
εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος
όρισε μια επιτροπή η οποία ανέλαβε την προσαρμογή του διεθνώς καθιερωμένου θεσμού του
“Teaching Assistant” στην πραγματικότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου και του Τ.Η.Μ. &
Μ.Υ. Η επιτροπή αυτή ορίστηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 3128π.ε/6-10-2006 έγγραφο του
Τ.Η.Μ.&Μ.Υ., στο οποίο καθορίστηκαν και οι κατευθύνσεις εργασίας της.

3.9.1. Καταγραφή των Αναγκών σε Βοηθούς Διδασκαλίας
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Αρχικά η επιτροπή έλαβε υπόψη την ΥΑ λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με
αριθμ. Β7/491/26-10-2000, η οποία καθορίζει την απασχόληση των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών (ΜΦ) σε επικουρία μελών ΔΕΠ για το ΔΠΘ και εφαρμόζεται για χρόνια στο
Τ.Η.Μ.&Μ.Υ. Σύμφωνα με την ΥΑ δίνεται η δυνατότητα στους ΜΦ να απασχολούνται 10
ώρες την εβδομάδα ενώ προβλέπεται συγκεκριμένη δαπάνη ανά έτος για το ΤΗΜ&ΜΥ.
Βάση και των προβλεπόμενων στην ΥΑ η επιτροπή έκανε μια καταγραφή της απασχόλησης
που είχαν οι ΜΦ για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Σύμφωνα με την καταγραφή αυτή και
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ΜΦ μπορεί να απασχολείται για 10 ώρες εβδομαδιαίως και η
απασχόλησή του ανά εξαμηνιαίο μάθημα είναι 13 έως 14 εβδομάδες, βγήκαν τα εξής
συμπεράσματα:
 Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 οι ΜΦ απασχολήθηκαν για να επικουρούν τα μέλη
Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών
ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων και σε διάφορες εργασίες
βιβλιοθήκης.
 Το σύνολο των ωρών απασχόλησης υπολογίζεται σε περίπου 14400 για όλο το
ακαδημαϊκό έτος.
 Ο αριθμός των ωρών αυτών αντιστοιχεί σε περίπου 110 ΜΦ ανά έτος ή 55 ΜΦ ανά
εξάμηνο.
 Από το σύνολο των ωρών αυτών το Πανεπιστήμιο μπορούσε να καλύψει από τον Τακτικό
προϋπολογισμό μόνο τις 9200 ώρες, οπότε οι υπόλοιπες 5200 ώρες θα πρέπει να
καλύπτονται από άλλους πόρους.
 Στην παραπάνω καταγραφή δεν έχουν ληφθεί υπόψη η μεγάλη αύξηση των εισακτέων
φοιτητών, η οποία επιβαρύνει εξαιρετικά την διαδικασία της διδασκαλίας αλλά και το
γεγονός της αναμόρφωσης ορισμένων μαθημάτων που ενέταξαν νέες εφαρμογές.
 Επίσης δε λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες μαθημάτων στα οποία δεν υπήρξε κάποιος ΜΦ
που έχει βοηθήσει στο παρελθόν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από εδώ και πέρα.
Βάσει των παραπάνω η επιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να αναζητηθούν οι πόροι για την
οικονομική κάλυψη τουλάχιστον 60 ΒΔ ανά εξάμηνο. Έτσι διαμορφώθηκε μια διαδικασία
που αξιοποιεί τους οικονομικούς πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
και αυτούς που προβλέπονταν από το έργο ΠΕΣΠ/ΕΚΤ. Αρχικά καθορίστηκε το πώς θα
κατανέμονται οι θέσεις ΒΔ ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου και με ποιον τρόπο θα αμείβονται. Ο προγραμματισμός αυτός ολοκληρώθηκε αφού
λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

3.9.2. Επιλογή Βοηθών Διδασκαλίας
Η σχετική επιτροπή έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και εισηγήθηκε στο Τμήμα τη διαδικασία
προκήρυξης και επιλογής θέσεων ΒΔ, η οποία στη μορφή που εγκρίθηκε έχει ως εξής :
 Ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση βοηθού διδασκαλίας.
 Υποβολή αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΜΦ του ΤΗΜ&ΜΥ
 Αξιολόγηση υποψηφίων και Έκφραση γνώμης Μελών ΔΕΠ
 Προφορική συνέντευξη υποψηφίων από την επιτροπή
 Τελική επιλογή και διαμόρφωση της εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής
 Εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής προς τη ΓΣ του ΤΗΜ&ΜΥ για την τελική έγκριση.
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Για την διευκόλυνση των παραπάνω διαμορφώθηκαν ειδικά έντυπα και αναπτύχθηκε σχετική
ιστοσελίδα η οποία πληροφορεί τους ενδιαφερομένους για ότι έχει να κάνει με το θεσμό και
μπορεί να την επισκεφτεί κάποιος στο url http://www.ee.duth.gr/teachingassistant. Τα έντυπα
Ρ1 έως Ρ3 χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερομένους κατά την διαδικασία επιλογής ΒΔ, το
Ρ4 από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την διαδικασία επιλογής ΒΔ και τα έντυπα Ρ5 και
Ρ6 χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση του έργου των ΒΔ.

3.9.3. Εφαρμογή Θεσμού Βοηθού Διδασκαλίας
Η εφαρμογή του θεσμού ΒΔ ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20072008, όταν ακόμη διαρκούσε η εκτέλεση του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ. Δημοσιοποιήθηκαν δύο
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η μια για τις θέσεις που αμείβονται από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (30 σε αριθμό) και η άλλη για τις θέσεις από το ΠΕΣΠ (49 σε αριθμό).
Μετά από τη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής καλύφθηκαν όλες οι 30 θέσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού και οι 42 από τις 49 θέσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το
ΠΕΣΠ.
Κατά παρόμοιο τρόπο συνεχίσθηκε η εφαρμογή του θεσμού ΒΔ κατά το εαρινό εξάμηνο του
2007-2008 με την κάλυψη 27 θέσεων ΒΔ από τον τακτικό προϋπολογισμό και 20 θέσεων από
το ΠΕΣΠ. Μετά τη λήξη του έργου ΠΕΣΠ συνεχίσθηκε μεν η εφαρμογή του θεσμού ΒΔ
αλλά περιορίσθηκαν δυστυχώς οι θέσεις στις 30 που καλύπτονται οικονομικά από τον
τακτικό προϋπολογισμό.

3.9.4. Αποτίμηση Θεσμού Βοηθού Διδασκαλίας
Συζητώντας με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τους ΜΦ που εργάσθηκαν ως ΒΔ αλλά και με
τους προπτυχιακούς φοιτητής διαπιστώνει κανείς ότι ο θεσμός είναι απαραίτητος για την
επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης. Αυτό ήταν ιδιαίτερα
εμφανές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, όταν ο θεσμός του ΒΔ εφαρμόσθηκε στην
καλύτερη μέχρι τώρα μορφή του. Δυστυχώς με τη λήξη του έργου ΠΕΣΠ η χρηματοδότηση
μειώθηκε στα προηγούμενα επίπεδα και οι θέσεις ΒΔ επανήλθαν στις 30. Παρόλα αυτά το
κέρδος του τμήματος είναι ότι εγκαθιδρύθηκε ο θεσμός ΒΔ και αναδείχθηκαν οι ανάγκες
καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών αξιοποιώντας το θεσμό του
ΒΔ. Η συνεχής και πλήρης εφαρμογή του θεσμού ΒΔ πρέπει να αποτελέσει ένα από τους
στρατηγικούς στόχους του τμήματος ώστε κάθε μάθημα να υπηρετείται από το απαιτούμενο
αριθμό ΒΔ, οι οποίοι αφενός θα συνεπικουρούν το διδάσκοντα και να είναι στη διάθεση των
φοιτητών στηρίζοντάς τους στις διαδικασίες εμπέδωσης του αντικειμένου. Με τον τρόπο
αυτό αφενός το τμήμα αξιοποιεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ αφετέρου οι ΜΦ
αποκτούν πολύτιμη διδακτική εμπειρία και εμβαθύνουν στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
Άμεση ανάγκη για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού είναι η εξεύρεση των απαιτούμενων
επιπρόσθετων πόρων.

3.10. Στοιχεία σχετικά με τη Φοίτηση
Στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού των εισακτέων στο ΠΠΣ και πως
διαμορφώνονται οι εγγεγραμμένοι μετά τις μαζικές μετεγγραφές προς τα αντίστοιχα τμήματα
του κέντρου (Αθηνών, Θεσσαλονίκης), η οποία ολοκληρώνεται μετά το τέλος του 1ου έτους
και στη διάρκεια του 2ου έτους. Οι μετεγγραφές φοιτητών κυμαίνονται στο 50% του αρχικού
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αριθμού (απομένουν περίπου οι μισοί). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για
την εξέλιξη του τμήματος και την ευθύνη φέρει αποκλειστικά η πολιτεία που διαμόρφωσε τον
Νόμο “περί μετεγγραφών”. Το πρόβλημα λοιπόν έγκειται στο γεγονός ότι τα δύο πρώτα
εξάμηνα είναι υπερφορτωμένα με φοιτητές περισσότερους από όσους μπορεί να εκπαιδεύσει
ουσιαστικά το Τμήμα, ενώ στα υψηλότερα εξάμηνα ο αριθμός των φοιτητών είναι
μικρότερος από τον απαιτούμενο με αποτέλεσμα η διαθέσιμη υποδομή να μην αξιοποιείται
στο βαθμό που θα έπρεπε.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του ΠΠΣ και η
διάρκεια σπουδών τους. Για τους εισακτέους του 2000-2001 η μέση διάρκεια σπουδών είναι
6 έτη με κανονική διάρκεια τα 5 έτη, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται ο υπερβολικός
αριθμός των “λιμναζόντων” πέραν των 9 ετών φοιτητών, (ενδεικτικά για το 2000-1 οι
λιμνάζοντες ήταν 40/109=37%). Ουσιαστικά όμως αυτός ο δείκτης πρέπει να καταγράφει σε
ένα ορίζοντα δεκαετίας για να προσδιοριστεί μια πιο ρεαλιστική τιμή της μέσης διάρκειας
φοίτησης και του ποσοστού των λιμναζόντων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο δείκτης αυτός
δείχνει ότι το τμήμα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών στη διαδικασία
εμπέδωσης των γνώσεων. Τα μέτρα είναι ήδη γνωστά και καθιερωμένα διεθνώς και
συνίστανται κυρίως στην εφαρμογή μεθόδων ενδιάμεσης αξιολόγησης (εξετάσεις προόδου,
θέματα εργασιών), που αναλύονται σε άλλη ενότητα καθώς και την αποτελεσματική
εφαρμογή του θεσμού “Βοηθού Διδασκαλίας”.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΑΜΑ Χ δίνεται ο μέσος όρος του βαθμού διπλώματος για τους αποφοίτους
από το 2005 έως το 2008 (έτος εισαγωγής 2000 έως 2003). Παρατηρεί κανείς μια ανοδική
πορεία στο μέσο όρο από 6.84 έως 7.90, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό. Η μεγάλη όμως
αύξηση του μέσου όρου παρατηρείται κατά τα έτη 2005-2008, τα οποία συμπίπτουν με αυτά
της εφαρμογής των μεθόδων ενδιάμεσης αξιολόγησης και της υποστήριξης του διδακτικού
έργου με το θεσμό του Βοηθού Διδασκαλίας. Αυτό αποτελεί τουλάχιστον ένδειξη της
χρησιμότητας των μεθόδων αυτών οι οποίες πρέπει να επεκταθούν τουλάχιστον σε όλα τα
υποχρεωτικά μαθήματα. Ένα χαρακτηριστικό που προβληματίζει είναι ότι δεν υπάρχουν
απόφοιτοι με μέσο όρο βαθμού μεταξύ 5.0 – 5.9. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στον υψηλό
βαθμό που λαμβάνει η Διπλωματική εργασία (ΔΕ) και χρειάζεται την προσοχή μας. Ακόμη
και στην ακραία περίπτωση του μέσου όρου βαθμού μαθημάτων ίσο με μια εξαιρετικά
χαμηλή τιμή της τάξης του 5.2, με βαθμό διπλωματικής Άριστα 10, ο τελικός μέσος όρος του
Διπλώματος καταλήγει (5/6)x5.2+(1/6)x10=6.0 έξι. Εδώ λοιπόν τίθεται το ζήτημα, του κατά
πόσο ένας φοιτητής με πολύ φτωχή απόδοση στα μαθήματα είναι ικανός να εκπονήσει μια
άριστη διπλωματική εργασία. Φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάποιο πρόβλημα
αξιολόγησης των Διπλωματικών εργασιών, το οποίο θα αναλύσουμε στη σχετική ενότητα,
αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δείχνουν ότι στα πλαίσια της Διπλωματικής
εργασίας εκτελείται αξιόλογο έργο. Μάλιστα θα πρέπει να μεταφερθεί ο τρόπος μετάδοσης
της γνώσης που χρησιμοποιείται στη ΔΕ στη διδασκαλία μαθημάτων. Ο κύριος μηχανισμός
είναι προφανώς η στενή συνεργασία επιβλέποντος καθηγητή με το φοιτητή που εκπονεί τη
ΔΕ του.

3.11. Προϋποθέσεις για την απονομή του Διπλώματος ΗΜ & ΜΥ
Για την απόκτηση του διπλώματος ΗΜ&ΜΥ ένας φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιτύχει,
δηλαδή να πάρει βαθμό από 5 μέχρι 10, στις εξετάσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων και
των μαθημάτων επιλογής που έχει επιλέξει, σύμφωνα με το ΠΠΣ. Επίσης, είναι
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υποχρεωμένος να επιτύχει και στην εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, την οποία
εκπόνησε στο θέμα που ο ίδιος επέλεξε. Ο βαθμός Διπλώματος εξάγεται ως μέσος όρος:
• των βαθμών όλων των μαθημάτων που έλαβε ο φοιτητής, κατά τη διάρκεια των σπουδών
του, με συντελεστή 5/6 και
• του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, με συντελεστή το 1/6.
Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως :
“Επαρκώς”
για επίδοση από 5.0 έως 5.99
“Καλώς”
για επίδοση από 6.0 έως 6.99
“Λίαν Καλώς” για επίδοση από 7.0 έως 8.49 και
“Αριστα”
για επίδοση από 8.5 έως 10.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής, στις εξετάσεις των οποίων πρέπει να
επιτύχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές προκειμένου να αποφοιτήσουν από το Τμήμα,
περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ η πλήρης περιγραφή τους
εμπεριέχεται στον οδηγό σπουδών, ο οποίος παραδίνεται στο φοιτητή με την εγγραφή του.
Η βαθμολογία γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 1268/1982 σε κλίμακα από 0 έως 10 σε ακέραιες
μονάδες από 0 έως 5.0 και στρογγυλοποίηση στο 0.5 από 5.5 έως 10.

3.12. Διδακτικές μέθοδοι
Ένας από τους κύριους στόχους της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, είναι η επίτευξη
της συγκριτικής αύξησης της αποδοτικότητάς του. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό κατανόησης
των αναγκών της μαθησιακής διεργασίας και από την εξεύρεση τρόπων που την
διευκολύνουν. Η αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων συνίσταται στη σωστή
χρήση των πόρων και της υποδομής του Τμήματος, του διαθέσιμου χρόνου διδασκόντων και
διδασκομένων, καθώς και στη διευκόλυνση της προσαρμογής του φοιτητή στο εκπαιδευτικό
του περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του φοιτητή δεν μπορεί παρά να αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση. Σημαντικό επομένως ρόλο παίζει το κατά πόσο ο καθηγητής ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των φοιτητών στη διεξαγωγή του μαθήματος και ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνει
προσωπική επικοινωνία με τους φοιτητές. Αρκετοί διδάσκοντες επιχειρούν την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που παρέχονται από το Τμήμα για την ενίσχυση της ενεργητικής
διδασκαλίας. Υπάρχουν βεβαίως και μαθήματα, στα οποία είναι απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός και ο εμπλουτισμός του τρόπου διδασκαλίας τους.
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσής του Μηχανικού απαιτεί μεταξύ άλλων ανάπτυξη της
ικανότητάς του για συνεχή ανανέωση των γνώσεων και όχι άκριτη συσσώρευσή τους,
παρακολούθηση διατμηματικών μαθημάτων, κατάλληλη εμπειρία ομαδικής εργασίας και
συνεργασίας, εκμάθηση της πρόσβασης σε πηγές, ανατίμηση της γνώσης ξένων γλωσσών. Ο
στόχος αυτός προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών με σαφή προσανατολισμό, αλλά ανοικτό
και ευέλικτο στις αλλαγές των θεματικών περιεχομένων και τους εναλλακτικούς τρόπους
αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και ικανό να επαναπροσδιορίζεται ως προς την
καταλληλότητα και επάρκεια των θεματικών του αντικειμένων. Επομένως, στο πλαίσιο των
διδακτικών στόχων εγγράφονται και οι ακόλουθοι:
α) Η άσκηση του φοιτητή στην αναζήτηση νέων γνώσεων και η διερεύνηση των πηγών τους,
εξοικείωση που τον βοηθά να συμμετέχει και ο ίδιος στην αντικατάσταση της παθητικής
και “από έδρας” διδασκαλίας από την ενεργητική διδασκαλία.
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β) Η καλλιέργεια προϋποθέσεων για κριτική σκέψη και συνθετική δουλειά.
Εφόσον η προσωπικότητα του διδάσκοντα είναι ο κυριότερος ίσως παράγων που καθορίζει
τον τρόπο διδασκαλίας, οι επιλογές του διδάσκοντος (επιλογές που μπορεί να αποτελέσουν
καινοτομίες στην εκπαιδευτική διαδικασία) θα καθορίσουν τελικώς το μάθημά του, όπως
επίσης και την ποιότητα του παραγομένου εκπαιδευτικού του έργου. Οι επιλογές αυτές
συνήθως είναι:
• χρήση σύγχρονων οπτικό-ακουστικών μέσων στην αίθουσα της διδασκαλίας,
• διεξαγωγή εργαστηρίων εξάσκησης αλλά και επίδειξης,
• χωρισμός των φοιτητών σε μικρές ομάδες εργασίας,
• προτεινόμενα θέματα εξαμήνου,
• εκπαιδευτικές εκδρομές (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό),
• επιστημονικές εκθέσεις,
• ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών εφαρμογών, κλπ.
Για κάθε μάθημα δίδεται δωρεάν στους φοιτητές ένα σύγγραμμα και σε μερικές περιπτώσεις
σημειώσεις του διδάσκοντα. Το σύγγραμμα αυτό καθοδηγεί το φοιτητή, μέσα από
παραρτήματα, σε περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα, χωρίς βέβαια να αποτελεί η έρευνα αυτή
κριτήριο για την επιτυχία του φοιτητή στις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές του
Τμήματος έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του ΔΠΘ για έρευνα και δανεισμό
βιβλίων. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομές της
βιβλιοθήκης και μέσω αυτής στις συνδρομές της Πανελλήνιας ένωσης βιβλιοθηκών HEALlink. Έτσι υπάρχει πρόσβαση στα κυριότερα περιοδικά της επιστήμης του ΗΜ&ΜΥ
συμπεριλαμβανομένων των οίκων ΙΕΕΕ, ΙΕΤ, Springer, AIP, Wiley, κ.λ.π. Εδώ αξίζει να
επισημάνουμε ότι αρκετοί διδάσκοντες προτείνουν την υιοθέτηση του συστήματος
πολλαπλής βιβλιογραφίας αντί του θεωρούμενου αντιεπιστημονικού μοναδικού
συγγράμματος.
Επιπλέον, άρχισε να ωριμάζει η ιδέα καθιέρωσης ενός ή δύο εργαστηρίων αυτενέργειας στα
πλαίσια των οποίων οι φοιτητές σχεδιάζουν και εκτελούν μόνοι τους την άσκηση.

3.13. Εργαστηριακή Εξάσκηση στο Τμήμα
Τα περισσότερα τεχνολογικά μαθήματα του ΠΠΣ περιλαμβάνουν εργαστηριακή εξάσκηση, η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους του φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά. Η εξάσκηση των
φοιτητών γίνεται σε μικρές ομάδες των 3 έως 5 ατόμων (σε μερικά εργαστήρια
σχηματίζονται ομάδες ακόμη και δύο ατόμων). Κάθε ομάδα φοιτητών, που ασκείται
εργαστηριακά, είναι συνήθως υποχρεωμένη να διεξάγει ορισμένες Εργαστηριακές Ασκήσεις,
οι οποίες αφορούν πραγματικά πειράματα ή διεργασίες που εντάσσονται στο γνωστικό
αντικείμενο του αντίστοιχου Εργαστηριακού Μαθήματος. Στις Εργαστηριακές Ασκήσεις, οι
φοιτητές οφείλουν να παρεμβαίνουν ενεργά στο πείραμα ή τη διεργασία, μεταβάλλοντας τις
σχετικές με αυτό παραμέτρους και πρέπει να καταγράφουν τα αποτελέσματα, πάντοτε υπό
την εποπτεία και τις οδηγίες του διδάσκοντος ή ενός εξουσιοδοτημένου επιβλέποντος συνήθως υποψηφίου διδάκτορα ΥΔ, μέλους ΕΔΠ ή ΕΔΤΠ. Στα περισσότερα Μαθήματα
διανέμονται βοηθητικά κείμενα και οδηγίες για κάθε σχετική Εργαστηριακή άσκηση. Οι
φοιτητές που μετέχουν στην εργαστηριακή εξάσκηση υποχρεούνται συνήθως να
παραδώσουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διεξαγωγή μιας Εργαστηριακής άσκησης
μια σχετική έκθεση, όπου παρουσιάζονται η επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, τα
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αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Η έκθεση υποβάλλεται είτε ομαδικά,
από το σύνολο των φοιτητών που συμμετείχαν στην ομάδα που διεξήγαγε μια Εργαστηριακή
άσκηση, ή ατομικά από κάθε φοιτητή. Σε ορισμένα εργαστήρια η συμμετοχή των φοιτητών
στην εργαστηριακή εξάσκηση, δηλαδή η προφορική και γραπτή επίδοσή τους σε αυτή,
αξιολογείται στην τελική βαθμολογία του Εργαστηριακού Μαθήματος με συντελεστή που
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 20 - 30%. Το Τμήμα θεωρεί ότι η εργαστηριακή εξάσκηση
πρέπει να αξιολογείται σε όλα τα μαθήματα και να συνυπολογίζεται η επίδοση αυτή στο
βαθμό του μαθήματος. Η επέκταση σε όλα τα μαθήματα αποτελεί έναν από τους στόχους του
Τμήματος για την αναβάθμιση του ΠΠΣ και οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται προς την
κατεύθυνση αυτή.

3.13.1. Ανανέωση και Συντήρηση Εργαστηριακού Εξοπλισμού
Η ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού υλοποιείται κυρίως μέσω της χρηματοδότησης
από το ΤΣΜΕΔΕ και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και κατά ένα μικρότερο μέρος από
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο τελευταίος αφιερώνεται συνήθως στην
αναβάθμιση ή προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού.

3.13.2. Αποτίμηση της Εργαστηριακής Εξάσκησης
Παρόλο που η εργαστηριακή εξάσκηση στο Τμήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ένα
αρκετά καλό επίπεδο, εντούτοις απαιτείται σημαντική αναβάθμισής της. Το πιο δύσκολο να
επιτευχθεί αφορά την εντατικοποίηση της προσπάθειας, μέσω της καθιέρωσης της
υποχρεωτικής σύνταξης αναφορών επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και αξιολόγησής τους
σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστήρια. Σημαντικό κίνητρο για τους φοιτητές
είναι ο συνυπολογισμός της επίδοσης αυτής με ποσοστό 20% έως 30% στον τελικό βαθμό.
Επειδή ακριβώς η όλη εργαστηριακή εξάσκηση εκτελείται στη διάρκεια του εξαμήνου και όχι
στη διάρκεια των εξετάσεων, μια τέτοια πρόνοια θα υποστηρίξει τη βελτίωση της επίδοσης
των φοιτητών.
Μια πολύ σημαντική παράμετρος στην εργαστηριακή εξάσκηση είναι η δυνατότητα συνεχούς
ανανέωσης του εξοπλισμού. Επειδή αυτό είναι πολύ δαπανηρό και επιπλέον υπάρχουν
εργαστήρια που χρησιμοποιούν κατά ένα μεγάλο μέρος ίδιο εξοπλισμό, τότε θα πρέπει το
Τμήμα να προχωρήσει στην ενοποίησή τους. Ένας τρόπος που συζητείται είναι η καθιέρωση
Εργαστηριακών Μαθημάτων αντί της τωρινής ενσωμάτωσης των εργαστηριακών ασκήσεων
στο μάθημα. Παρόλα αυτά το Τμήμα πρέπει οπωσδήποτε να βρει έναν τρόπο ενοποίησης του
κοινού εξοπλισμού, έτσι ώστε αυτός να αξιοποιείται καλύτερα στη διάρκεια ζωής του και
κυρίως να ανανεώνεται πιο συχνά παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στην
παρούσα κατάσταση ένα σημαντικό μέρος του προπτυχιακού εργαστηριακού εξοπλισμού
θεωρείται τεχνολογικά απαξιωμένο.

3.14. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση του ΠΠΣ
Αναμφίβολα η επιτυχία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σ’ ένα Τμήμα δεν
μπορεί να εξασφαλισθεί παρά μόνον αν το Τμήμα παρακολουθεί τις διεθνείς εκπαιδευτικές
εξελίξεις γύρω του και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, να
διατηρούν επαφή και ανταλλαγές με τον έξω κόσμο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ιδιαίτερα
επιτακτική εάν πρόκειται για ένα Τμήμα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
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Παράρτημα-ΧI παρατίθενται ο κατάλογος των συμβάσεων συνεργασίας και άλλα στοιχεία
σχετικά με τις μορφωτικές ανταλλαγές του Τμήματος με αντίστοιχα Τμήματα του
εξωτερικού.

3.14.1. Ευρωπαϊκή Διάσταση του ΠΠΣ
Η βασική φιλοσοφία δόμησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, όπως τονίστηκε
και στην εισαγωγική ενότητα, είναι αυτή των καλών Κεντρο-Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Έτσι, ο κοινός με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα στόχος είναι ο “Ενιαίος και αδιάσπαστος
πενταετής κύκλος σπουδών”, που οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master, ενώ
ταυτόχρονα παρέχει το απαραίτητα υπόβαθρο γνώσεων για την απόκτηση “Άδειας
εξάσκησης επαγγέλματος Μηχανικού”. Θυμίζουμε ότι τη θέση αυτή έχουν διακηρύξει και οι
πανευρωπαϊκές ενώσεις Πολυτεχνικών Σολών (CESAER, SEFI και CLUSTER) καθώς και η
αντίστοιχη ένωση των Τεχνικών Επιμελητηρίων (CLAIU). Το ΔΠΘ είναι αναγνωρισμένο
μέλος της SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

3.14.2. Εφαρμογή του Συστήματος ECTS
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην υπ’αριθμ.16/31-3-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε
την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS)
σύμφωνα με το Ν.3374/ΦΕΚ 189/2-8-2005. Συνολικά απαιτείται η συγκέντρωση 300
πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του διπλώματος μηχανικού ενιαίου πενταετούς
κύκλου σπουδών. Αυτές κατανέμονται σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο μαθημάτων
(9x30=270) και 30 πιστωτικές μονάδες αποδίδονται στη διπλωματική εργασία, που
εκπονείται στο 10ο εξάμηνο. Οι 30 πιστωτικές μονάδες κάθε εξαμήνου αποδίδονται ως : 4 ή
5 σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα βασικού κορμού ή κατευθύνσεων (ανάλογα με τις απαιτήσεις
– φόρτο εργασίας του μαθήματος) και 3 πιστωτικές μονάδες σε κάθε μάθημα επιλογής. Η
ανωτέρω κατανομή απεικονίζεται στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και στον οδηγό σπουδών,
ο οποίος διανέμεται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους.

3.14.3. Παράρτημα Διπλώματος και Ισοτιμία με Master
Το Τμήμα συζήτησε επανειλημμένα το θέμα του παραρτήματος διπλώματος και όρισε
επιτροπή να διερευνήσει το θέμα και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία. Έτσι, μόλις
καθοριστεί η μορφή του παραρτήματος διπλώματος από το Υπουργείο Παιδείας, το Τμήμα
θα παρέχει το παράρτημα διπλώματος στους αποφοίτους του.
Το σύνολο των Πολυτεχνικών Τμημάτων της χώρας έχει επανειλημμένα ζητήσει από την
πολιτεία μέσω των εκπροσώπων τους (Κοσμητόρων, Πρυτάνεων) την επίσημη αναγνώριση
της ισοτιμίας του Διπλώματος Μηχανικού ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών με το Master.
Δυστυχώς η πολιτεία παρ’ όλες τις θετικές υποσχέσεις της δεν προχώρησε στην αναγνώριση
της ισοτιμίας. Εντούτοις, τόσο το Τμήμα μας όσο και τα αντίστοιχα τμήματα Η.Μ.&Μ.Υ.
είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Το Tμήμα δρομολόγησε την
έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας και βρίσκεται σε συνεννόηση με την Πρυτανεία σχετικά με τη
διαδικασία έκδοσής της. Ήδη, αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν υποβάλλει αιτήματα
χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης ισοτιμίας του διπλώματος με το Master.

3.14.4. Συμμετοχή σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
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Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κατ’ επέκταση το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ συμμετέχει
στα Πανευρωπαϊκά προγράμματα εκπαιδευτικής συνεργασίας : ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Socrates),
Erasmus και Leonardo Da Vinci.

3.14.4.1. Το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΩΚΡΑΤΗΣ ή SOCRATES
έχοντας συνάψει διμερείς συνεργασίες με 10 Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με τα οποία πραγματοποιούνται οι εξής δράσεις :
• Επισκέψεις φοιτητών.
• Μετακλήσεις Διδακτικού Προσωπικού βραχείας διάρκειας (1-4 εβδομάδες).

Επισκέψεις Φοιτητών
Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. μέσω της διοίκησης του ΔΠΘ έχει συνάψει 10 Διμερείς
διατμηματικές συνεργασίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα
στους φοιτητές του (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς) ανεξαρτήτως Τμήματος να διεξάγουν
μια περίοδο σπουδών στο εξωτερικό, από 3-9 μήνες, και να αναγνωρίζουν τα μαθήματα που
παρακολούθησαν ως μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους στο Τμήμα. Συνήθως, οι
φοιτητές του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. μεταβαίνουν σε ένα από τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια για την εκπόνηση της Διπλωματικής τους Εργασίας, σε συνεργασία με τον
επιβλέποντά τους στο Τμήμα και τους Καθηγητές του Ευρωπαϊκού Τμήματος. Οι σχετικές
συμβάσεις επισυνάπτονται στο Παράρτημα-Δ.

Μετακλήσεις Διδακτικού Προσωπικού Βραχείας Διάρκειας
Το Τμήμα μέσω της διοίκησης του ΔΠΘ έχει συνάψει 10 διμερείς διατμηματικές συνεργασίες
με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία, όπου αυτό έχει συμφωνηθεί, θα υποδεχθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος. Αυτά τα μέλη ΔΕΠ θα μεταβούν στο εξωτερικό για να διδάξουν
μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών των Πανεπιστημίων αυτών.

3.14.4.2. Το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, σύμφωνα με την προκήρυξή του, υποστηρίζει
πρωτοβουλίες της δια βίου μάθησης και συνδυάζεται με άλλα προγράμματα όπως το
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Συγκεκριμένα, στηρίζει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την απόκτηση των
απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που βοηθούν το άτομο να ενταχθεί με
επιτυχία στην αγορά εργασίας και να ασκήσει πλήρως την πολιτική του ιδιότητα. Το ΔΠΘ
συμμετείχε ως συντονιστής φορέας, σε εγκεκριμένο σχέδιο (Leonardo Da Vinci του 2006 με
αριθμό EL/PL/79), κατά το οποίο 30 νέοι πτυχιούχοι τοποθετήθηκαν σε φορείς του
εξωτερικού. Στην παρούσα φάση υλοποιεί ως συντονιστής φορέας σχέδιο κινητικότητας
τοποθέτησης 20 νέων πτυχιούχων του προγράμματος Leonardo Da Vinci του
2008(LLP/2008/GR1 LEO 02-00303).
Σημειώνεται ότι όλες οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος Leonardo Da Vinci και της
IAΕSTE, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις ενταγμένες σε Εθνικά ή Διεθνή προγράμματα
πρακτικής άσκησης, διέπονται από τον κανονισμό πρακτικής άσκησης του τμήματος.

3.14.5. Το Πρόγραμμα IAΕSTE για τοποθετήσεις υποψηφίων μηχανικών σε
θερινές εργασίες στο εξωτερικό.
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Το Τμήμα μέσω των δομών του ΔΠΘ συμμετέχει στη δραστηριότητα της Διεθνούς
Οργάνωσης Ανταλλαγής Φοιτητών Τεχνικών Κλάδων (International Association for the
Exchange of Students for Technical Experience - IAESTE) από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001.
Για το σκοπό αυτό, το ΔΠΘ διατηρεί σχετική υπηρεσία στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, η
οποία και είναι υπεύθυνη για την αποστολή 24 περίπου φοιτητών ετησίως, για πρακτική
άσκηση, σε διάφορες χώρες μέλη της IAESTE, επί του συνόλου των 210 φοιτητών που
αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Η ανταλλαγή φοιτητών από και προς το ΔΠΘ στα πλαίσια της
IAESTE δίνεται στον Πίνακα 3.1, όπου φαίνονται και οι θέσεις που αντιστοιχούν στο Τμήμα
Η.Μ.&Μ.Υ.
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει, αποκλειστικά, την επαγγελματική απασχόληση των φοιτητών
κατά τους θερινούς μήνες εκτός Ελλάδος, κυρίως σε τεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες
ανακοινώνουν στις αρχές κάθε έτους τις διατιθέμενες θέσεις εργασίας καθώς και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές που σκοπεύουν να τις διεκδικήσουν.
Η Υπηρεσία IAESTE του ΔΠΘ εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ η
διεκπεραίωση των εργασιών της γίνεται με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα και προθεσμίες
που είναι ομοιόμορφα για όλες τις χώρες- μέλη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προσφερόμενο
έργο της υπηρεσίας IAESTE στο ΔΠΘ είναι έργο εθελοντών φοιτητών, συντονιζόμενο
βεβαίως από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας.
Οι κρίσεις των εκπαιδευομένων υποψηφίων μηχανικών που συμμετείχαν σε τέτοια
προγράμματα ανταλλαγής είναι ιδιαίτερα θετικές. Οι υποψήφιοι μηχανικοί μπορούν να
εκπαιδεύονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο, στην αλλοδαπή, και συνήθως μέχρι την
επιστροφή τους στην Ελλάδα έχουν εξασκηθεί σημαντικά και στην ξένη γλώσσα που
αναγκάστηκαν να μιλούν στη χώρα που τους φιλοξένησε.
Το σύνολο των φοιτητών που ανταλλάχθηκαν μέσα από τις δράσεις της IAESTE παγκοσμίως
ήταν 5049 για το έτος 1996 και 5106 για το έτος 1997.
Η διεκπεραίωση των εργασιών της IAESTE στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αποδοτική,
δεδομένου ότι η χώρα μας κατατάσσεται 4η, ανάμεσα στα 61 μέλη της IAESTE ως προς τους
εξερχόμενους φοιτητές της, ενώ κατατάσσεται επίσης 4η ανάμεσα στα 61 μέλη της IAESTE
ως προς τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλες χώρες μέλη.

3.15. Αποτίμηση του Έργου των Προπτυχιακών Σπουδών
Στόχος της αποτίμησης του έργου που εκτελείται στα πλαίσια του ΠΠΣ είναι η αποτύπωση
της παρούσας κατάστασης και ο εντοπισμός των ισχυρών και αδύνατων σημείων του. Οι
εκτιμήσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν την ανάδραση ώστε να εγκαθιδρυθούν
συγκεκριμένες διαδικασίες διόρθωσης των αδυναμιών χωρίς να επηρεάζονται τα θετικά
σημεία καθώς και περαιτέρω ανάπτυξης του έργου. Η αποτίμηση του ΠΠΣ θα βασισθεί:
• Σε ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση των φοιτητικών επιδόσεων.
• Στην αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές.
• Κριτική επί των παραγόμενου έργου και της μεθοδολογίας, κυρίως σε σύγκριση με
καθιερωμένα αντίστοιχα τμήματα.
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Στηριζόμενοι στα ανωτέρω, προτείνονται διαδικασίες “ανατροφοδότησης” με κατάλληλες
διορθωτικές κινήσεις. Οι βασικότερες από αυτές συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική
Ακαδημαϊκής ανάπτυξης του τμήματος.

3.15.1. Στοιχεία Αξιολόγησης Φοιτητικών Επιδόσεων
Η προσέλευση των φοιτητών στις εξετάσεις είναι χαμηλή, ιδιαίτερα στα πρώτα εξάμηνα.
Αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό και το μεγάλο ποσοστό των “λιμναζόντων” φοιτητών. Τα
ποσοστά επιτυχίας καθώς και ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι πολύ χαμηλός στα πρώτα
εξάμηνα (1ο έως 5ο), ενώ βελτιώνονται σημαντικά στα υψηλότερα εξάμηνα σε σημείο που να
θεωρούνται φυσιολογικά.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις καταδεικνύουν τις βασικές αδυναμίες του ΠΠΣ για τι οποίες πρέπει
οπωσδήποτε να δρομολογηθούν διαδικασίες διόρθωσής τους. Επιπλέον, τα ίδια
συμπεράσματα με τα ανωτέρω προκύπτουν και από την αναλυτική βαθμολογία που
καταθέτουν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την υποψηφιότητά τους στο πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παρόλο που ο μέσος όρος του πτυχίου τους είναι υψηλός και
είναι συνήθως οι καλύτεροι του Τμήματος, εντούτοις παρουσιάζουν πολύ χαμηλές επιδόσεις
στα μαθήματα των εξαμήνων. Τα αίτια αυτής της ανησυχητικής κατάστασης μπορούν να
ταξινομηθούν ως εξής :
i) Το μεγάλο πλήθος των εγγραφόμενων φοιτητών σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο
διδάσκεται από ένα μόνο μέλος ΔΕΠ, βασικού κορμού, που στο 1ο, 2ο εξάμηνο ξεπερνά
τους 200 και σταδιακά μειώνονται στους 100 έως 120 στο 5ο εξάμηνο. Η αδυναμία αυτή
μπορεί να αρθεί με την κατάτμηση των ακροατηρίων σε τάξεις ονομαστικής δύναμης
μικρότερης των 80 φοιτητών με διαφορετικό διδάσκοντα η κάθε μία. Μάλιστα το
συνολικό πλήθος των μελών ΔΕΠ (συνολικά 45) του Τμήματος επιτρέπει τη μείωση του
φόρτου εργασίας των διδασκόντων, έτσι ώστε το κάθε μέλος ΔΕΠ να διδάσκει ένα
μάθημα βασικού κορμού σε κάθε εξάμηνο σε μια μόνο τάξη με πλήθος φοιτητών
μικρότερο των 80. Η εφαρμογή της κατάτμησης ακροατηρίων σε διαφορετικούς
διδάσκοντες πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό στόχο του Τμήματος και μάλιστα
βραχυπρόθεσμα.
ii) Το δεύτερο αίτιο, που κατά πολλούς συναδέλφους είναι πιο σημαντικό από το πρώτο,
αφορά την “χαλαρότητα του Νομικού Πλαισίου”, το οποίο επιτρέπει την προαιρετική
παρακολούθηση. Έτσι παρατηρείται πολύ μειωμένη προσέλευση των φοιτητών στη
διδασκαλία του μαθήματος, η οποία είναι σχετικά αυξημένη στο 1ο εξάμηνο αλλά
μειώνεται δραστικά από το 2ο μέχρι το 4ο εξάμηνο. Στη συνέχεια όμως και ειδικότερα
στις κατευθύνσεις το ποσοστό παρακολούθησης αυξάνεται ίσως επειδή οι φοιτητές
αρχίζουν να νιώθουν την πίεση της αποφοίτησης. Μια άλλη πιθανή αιτία μπορεί να ήταν
η απουσία τεχνολογικών μαθημάτων από τα πρώτα εξάμηνα, δεδομένου ότι αυτά
κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον των φοιτητών. Στην κατεύθυνση αυτή έγινε μια
προσπάθεια μετακίνησης τεχνολογικών μαθημάτων στα χαμηλά εξάμηνα στο μέτρο που
επιτρέπουν οι προαπαιτούμενες γνώσεις.
iii) Ένα τρίτο πιθανό αίτιο, που συνδέεται άμεσα με το πρώτο, είναι η περιορισμένη
εφαρμογή των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα πρώτα εξάμηνα. Παρόλο που το Τμήμα
έκανε μια σημαντική προσπάθεια (στα πλαίσια του έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ) για την
εκτεταμένη εισαγωγή ενδιάμεσων αξιολογήσεων, θεμάτων εργασίας για το σπίτι και
εξάσκησης με τη βοήθεια υπολογιστή, εντούτοις η προσπάθεια αυτή τείνει να σταματήσει.
Παρόλο που όπως προαναφέραμε απέδωσε καρπούς. Επομένως ένας από τους
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στρατηγικούς στόχους βελτίωσης των σπουδών είναι η εισαγωγή σε όλα τα μαθήματα
ενδιάμεσων αξιολογήσεων και θεμάτων εργασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή της
διαδικασίας αυτής προϋποθέτει την κατάτμηση ακροατηρίων σε διαφορετικούς
διδάσκοντες με την αξιοποίηση του συνόλου του δυναμικού των μελών ΔΕΠ στο βασικό
κορμό και τη διατήρηση και ισχυροποίηση του θεσμού βοηθού διδασκαλίας. Εκτός των
άλλων η κατάτμηση ακροατηρίων κατανέμει πιο δίκαια το φόρτο εργασίας, ενώ
παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν όλους τους καθηγητές του
Τμήματος. Αναλογιζόμενοι πόσο σημαντική είναι η καθοδήγηση (mentoring) στη
διπλωματική εργασία και αργότερα στο Μεταπτυχιακό, τότε κατανοούμε πόσο σημαντικό
είναι να γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές όλους τους καθηγητές και γιατί όχι και το
αντίστροφο.
iv) Εξίσου σημαντικός είναι και ο μεγάλος φόρτος εργασίας στο σύνολο των εξαμήνων λόγω
του μεγάλου πλήθους μαθημάτων και συνεπώς υπερβολικά πολλών απαιτούμενων ωρών
απασχόλησης. Αυτό δεν αφήνει περιθώρια στους φοιτητές για “προσωπική ζωή” και
άλλες ασχολίες καθώς επίσης περιορίζει και το διαθέσιμο χρόνο μελέτης στο σπίτι για
επίλυση θεμάτων, σύνταξη αναφορών κ.λ.π. Έτσι, μεγάλο μέρος των φοιτητών
“καταθέτει τα όπλα” και στα ενδιάμεσα έτη αποδεσμεύει χρόνο αυθαίρετα. Στην
κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η σύγκριση του πλήθους των μαθημάτων με τα
αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού, γεγονός που δείχνει ότι απαιτείται σημαντικός
περιορισμός τους. Αντίθετα όμως η σύγκριση με τα αντίστοιχα τμήματα της χώρας
δείχνει ακριβώς ίδια μαθήματα σε πλήθος και αντικείμενο. Αυτό δεν είναι μάλιστα
αυθαίρετο αλλά επιβάλλεται ουσιαστικά από το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων
(Η.Μ.&Μ.Υ.) μηχανικού στη χώρα μας για τη λήψη διπλώματος ισότιμου Master.
Συνεπώς, παραμένει ο προβληματισμός που απασχόλησε πρόσφατα το Τμήμα κατά την
κατάστρωση του νέου προγράμματος σπουδών. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση επί του
θέματος πρέπει να συνεχισθεί, ίσως και σε συνεννόηση με τα άλλα αντίστοιχα τμήματα.

3.15.2. Αποτίμηση του ΠΠΣ από τους Φοιτητές
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
ερωτηματολογίου, το οποίο σε γενικές γραμμές ακολουθεί το προτεινόμενο από την Αρχή
Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Τα κύρια θέματα που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο
είναι τα εξής :
 Ερωτήσεις για το μάθημα (επάρκεια προαπαιτούμενων γνώσεων, αυτοτέλεια διδαχθείσης
ύλης, επάρκεια ωρών διδασκαλίας, ποσότητα μελέτης και εργασίας στο σπίτι, επάρκεια
της οργάνωσης του μαθήματος).
 Ερωτήσεις για το διδάσκοντα και τα βοηθήματα του μαθήματος (μεταδοτικότητα,
συνέπεια του διδάσκοντος στις υποχρεώσεις του, κλίμα συνεργασίας, συμβολή
ασκήσεων/εργαστηριακής εξάσκησης/χρήσης ΗΥ, επάρκεια διδακτικών βοηθημάτων).
 Παρατηρήσεις του φοιτητή.
Η εφαρμογή και η διαδικασία διανομής/συμπλήρωσης/συλλογής και επεξεργασίας του
ερωτηματολογίου αυτού κατά τη διετή εφαρμογή του, διέπονται από τους κανόνες τα κύρια
σημεία των οποίων συνοψίζονται στα εξής:
 Για κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο από όποιον
φοιτητή το επιθυμεί, κατά την ώρα της διανομής του ερωτηματολογίου στο ακροατήριο του
μαθήματος.
 Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ο διδάσκων δεν είναι παρών,
αποχωρεί από τη διαδικασία.
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Τα ερωτηματολόγια διανέμονται από μέλη της ΟΜ.Ε.Α. τα οποία στη συνέχεια αποχωρούν
και ένας ή δύο φοιτητές αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια, τα οποία εσωκλείουν σε φάκελο και τον παραδίδουν στα μέλη της ΟΜΕΑ1.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται την ώρα του μαθήματος εντός της αίθουσας
διδασκαλίας, μετά από τη 10η εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος. Το πρωτογενές υλικό
επεξεργάσθηκε από δύο Μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο ΠΕΣΠ/ΕΚΤ
χωρίς να υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτό από άλλους. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα σε μορφή
πίνακα και διαγράμματος για κάθε μάθημα παραδόθηκαν εσώκλειστα σε φάκελο στον
αντίστοιχο διδάσκοντα. Η βαθμολογία κάθε ερωτηματολογίου δίνεται σε μια γραμμή του
πίνακα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του Πίνακα 3.2. Στο αντίστοιχο διάγραμμα δίνεται ο
μέσος όρος της βαθμολογίας σε κάθε ερώτηση, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του Σχήματος
3.4.
Το Διάγραμμα-1 δείχνει το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχε στην αξιολόγηση του
κάθε υποχρεωτικού μαθήματος του Εαρινού εξαμήνου 2007-8 ως προς το συνολικό αριθμό
που είναι εγγεγραμμένοι (το οφείλουν) σ’ αυτό. Παρατηρεί κανείς ότι το ποσοστό αυτό δεν
ξεπερνά το 38% (εκτός από μια εξαίρεση), ενώ κυμαίνεται γύρω στο 10%. Δεδομένου ότι η
πλειοψηφία των παρόντων φοιτητών συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια, το διάγραμμα αυτό
δείχνει την κυριότερη ίσως αδυναμία του ΠΠΣ που είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό
παρακολούθησης των μαθημάτων (θυμίζουμε ότι τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και
συμμετέχει το σύνολο των φοιτητών). Γενικά η εικόνα δεν είναι τόσο κακή, αφού όλα τα
μαθήματα ξεκινούν στην αρχή του εξαμήνου με υψηλό ποσοστό παρακολούθησης, που
ξεπερνά κατά μέσο όρο το 30% ενώ φθάνει και το 50%. Στη διάρκεια όμως του εξαμήνου το
ποσοστό παρακολούθησης μειώνεται συνεχώς και προς το τέλος του εξαμήνου φθάνουμε
στην πολύ κακή εικόνα που απεικονίζει το ανωτέρω διάγραμμα (σημειώνεται ότι η
αξιολόγηση έγινε στη 10η από τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας). Ένα από τα αίτια αυτής της
συμπεριφοράς είναι η παρατηρούμενη κόπωση των φοιτητών από τον υπερβολικά μεγάλο
αριθμό ωρών διδασκαλίας (περίπου 35/εβδομάδα). Το δεύτερο και το πιο σοβαρό αφορά τις
διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζουν οι διδάσκοντες, που όπως φαίνεται απαιτούν βελτίωση.
Τα δύο αυτά αίτια πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Δηλαδή, το Τμήμα πρέπει να θέσει ως
ένα βασικό στόχο την προσέλκυση των φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίας. Εκτός όμως
από τα ανωτέρω, ίσως το κυριότερο αίτιο της χαμηλής προσέλευσης φοιτητών στις αίθουσες
είναι το χαλαρό Νομικό Πλαίσιο, που επιτρέπει την προαιρετική παρακολούθηση.
Στο Διάγραμμα-2 φαίνεται το ποσοστό των φοιτητών που συμμετείχε στην αξιολόγηση των
μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2007-2008. Εδώ παρατηρείται μεν μικρός
αριθμός συμμετεχόντων αλλά το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνεται από 10% έως 75% με μέση
τιμή περίπου 20%. Δηλαδή παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής (άρα
και παρακολούθησης) στα μαθήματα επιλογής, σε σχέση με τα υποχρεωτικά. Αυτό εξηγείται
εν μέρει από το γεγονός της ίδιας της επιλογής, αφού σε γενικές γραμμές αφορούν
τεχνολογικά μαθήματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές. Επιπλέον, τα ακροατήρια στα
μαθήματα επιλογής είναι συνήθως μικρά (πολύ μικρότερα του ορίου των 80), οπότε
επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά μετάδοση της γνώσης.

1

Οι φοιτητές βαθμολόγησαν το κάθε ερώτημα από 1 (απαράδεκτη) μέχρι 5 (πολύ καλή) επίδοση.
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Για την παρουσίαση μιας συνολικής εικόνας δίνονται στα Διαγράμματα-3 και -5 ο μέσος
όρος του βαθμού σε κάθε ερώτηση για τα υποχρεωτικά μαθήματα και στα Διαγράμματα -4
και -6 για τα μαθήματα επιλογής αντίστοιχα. Τα διαγράμματα αυτά δείχνουν μια πολύ
ικανοποιητική εικόνα για το επίπεδο διδασκαλίας στο Τμήμα, αφού οι μέσοι όροι
κυμαίνονται από 3 έως 4 (με άριστα το 5). Συνεπώς, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι
ναι μεν το ποσοστό παρακολούθησης είναι πολύ χαμηλό αλλά όσοι παρακολουθούν θεωρούν
πολύ ικανοποιητικό το επίπεδο διδασκαλίας.
Μια πιο προσεκτική παρατήρηση των Διαγραμμάτων-3 έως 6 δείχνει ότι η ομάδα των
ερωτήσεων 29-31 και 32-39 βαθμολογήθηκε από τους φοιτητές με το χαμηλότερο βαθμό. Η
ομάδα ερωτήσεων 29-31 αφορά το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, δηλαδή κυρίως τους
βοηθούς διδασκαλίας. Στα υποχρεωτικά μαθήματα (Διαγράμματα-3, -5) η βαθμολογία είναι
ικανοποιητική, μεταξύ 2.5 και 3 (περίπου 2.8) με άριστα το 5. Αντίθετα, στα μαθήματα
επιλογής η βαθμολογία αυτή μειώνεται στο 2.4 για το εαρινό εξάμηνο (διάγραμμα 4) και
ακόμη πιο κάτω στο 2.0 για το χειμερινό εξάμηνο (Διάγραμμα 6). Ανατρέχοντας στη
διαθεσιμότητα των βοηθών διδασκαλίας, η βαθμολογία είναι ακριβώς ανάλογη. Πραγματικά
δόθηκε προτεραιότητα εξασφάλισης βοηθών διδασκαλίας στα υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ
στη διάρκεια του 2007-2008 καλύφθηκαν και τα μαθήματα επιλογής, αφού εξασφαλίσθηκαν
πόροι από το έργο ΠΕΣΠ/ΕΚΤ. Κατά το 2008-2009 όμως οι πόροι αυτοί έλειψαν και η
κάλυψη των μαθημάτων επιλογής περιορίστηκε, εξ’ ου και η μειωμένη βαθμολογία στο
Διάγραμμα -6. Αυτή η παρατήρηση καταδεικνύει τη χρησιμότητα των βοηθών διδασκαλίας.
Η ομάδα ερωτήσεων 32-39 αφορά την εργαστηριακή εξάσκηση, η οποία βαθμολογείται ως
μέτρια (2.2 έως 2.5) στα υποχρεωτικά αλλά ως μη ικανοποιητική (1.5 έως 2.0) στα μαθήματα
επιλογής. Η βαθμολογία αυτή αντικατοπτρίζει σε ένα μεγάλο μέρος την πραγματικότητα. Η
εργαστηριακή εξάσκηση στα υποχρεωτικά μαθήματα κυμαίνεται από ικανοποιητική έως
αρκετά καλή (σε λίγες περιπτώσεις). Αντίθετα στα περισσότερα μαθήματα επιλογής η
εργαστηριακή εξάσκηση είναι από φτωχή έως ανύπαρκτη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην
ενσωμάτωση των εργαστηρίων σε κάθε μάθημα, οπότε είναι δύσκολη και δαπανηρή η
εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η εργαστηριακή εξάσκηση
των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος απαιτεί αναβάθμιση. Η επιτροπή προτείνει
κάποιους τρόπους αναβάθμισης, τους οποίους το Τμήμα πρέπει να συζητήσει και να
δρομολογήσει τις διαδικασίες.

3.16. Προτάσεις για Βελτίωση των Προπτυχιακών Σπουδών
 Διατήρηση και ενίσχυση της σημερινής δομής του ενιαίου πενταετούς κύκλου σπουδών με
ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Συντονισμός με τα αντίστοιχα Τμήματα και γενικά τις
πολυτεχνικές σχολές και το Τεχνικό Επιμελητήριο για παρεμβάσεις προς την Πολιτεία με
σκοπό τη δια Νόμου αναγνώριση της ισοτιμίας του διπλώματος Μηχανικού με Master.
 Αναζήτηση της βέλτιστης λύσης στην αναλογία μαθημάτων κορμού και κατευθύνσεων
ώστε αφενός να διατηρηθεί ισχυρός κορμός με περιορισμένο αριθμό μαθημάτων
κατεύθυνσης, για τη διατήρηση του χαρακτήρα του ενιαίου πτυχίου χωρίς τη πολυδιάσπαση σε ειδικότητες αλλά αφετέρου της διατήρησης μαθημάτων κατεύθυνσης ικανού
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πλήθους και απαιτούμενης εμβάθυνσης για την διατήρηση της ισοτιμίας του διπλώματος
με Master.
Να εξετασθεί περαιτέρω η δομή των κατευθύνσεων ώστε να εισαχθούν μεν νέες σε
αναδυόμενα πεδία εφαρμογής της επιστήμης του ΗΜ&ΜΥ (π.χ. Βιοϊατρικής) χωρίς όμως
να οδηγούνται κλασσικές κατευθύνσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΗΜ&ΜΥ, σε
μαρασμό λόγω χαμηλής προτίμησης φοιτητών προς αυτές. Στα πλαίσια αυτά να
μελετηθεί η καθιέρωση ενός συστήματος ροών, όπου ο φοιτητής να είναι υποχρεωμένος
να επιλέγει τουλάχιστον δύο ροές. Στην κατεύθυνση ισοκατανομής των φοιτητών στις
κατευθύνσεις ή ροές συμβάλλει και η επόμενη πρόταση.
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει
ο φοιτητής με κύρια ή βοηθητική καθοδήγηση από ένα μέλος ΔΕΠ με αντίστοιχη
ειδικότητα. Η εφαρμογή αυτής της πρότασης εξασφαλίζει τα εχέγγυα ισοδυναμίας του
διπλώματος με το Master.
Καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων βαθμολόγησης Διπλωματικών Εργασιών για την κατά το
δυνατόν πιο αξιοκρατική κατάταξη τους.
Συζήτηση επί της εξεύρεσης τρόπων εφαρμογή του κανονισμού Πρακτικής Άσκησης με
ενεργοποίηση όλων των μελών Δ.Ε.Π. στον απαιτούμενο βαθμό.
Συνεννόηση-Συζήτηση με τα αντίστοιχα τμήματα της χώρας προς την κατεύθυνση
μείωσης του αριθμού των μαθημάτων και του φόρτου εργασίας των φοιτητών με στόχο τις
26 ώρες/εβδομάδα. Σε γενικές γραμμές ο στόχος αυτό να προσανατολισθεί προς τα καλά
Κεντρο-Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και όχι προς το Αγγλοσαξονικό σύστημα.
Διδασκαλία μαθημάτων σε όσο το δυνατόν μικρότερα ακροατήρια.
Βασικός
βραχυπρόθεσμος στόχος η κατάτμηση των μεγάλων ακροατηρίων με ανώτατο όριο τους
80 εγγραφόμενους σε κάθε μάθημα. Κάθε ακροατήριο να αναλαμβάνεται από
διαφορετικό διδάσκοντα. Η όλη διαδικασία να ακολουθήσει τις πρόνοιες του πρότυπου
εσωτερικού κανονισμού των Πανεπιστημίων για τη διασφάλιση της ίσης-δίκαιης
αντιμετώπισης των φοιτητών (ίδια θέματα-ίδιες εργασίες-ίδιες δυνατότητες μάθησης και
εξέτασης).
Δίκαιη ισοκατανομή του φόρτου εργασίας στους διδάσκοντες με στόχο τη διδασκαλία
ενός ακροατηρίου υποχρεωτικού μαθήματος από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. σε κάθε εξάμηνο.
Οπωσδήποτε αποφυγή διδασκαλίας περισσότερων από ένα υποχρεωτικών μαθημάτων
βασικού κορμού από κάθε μέλος ΔΕΠ στο ίδιο εξάμηνο.
Όλα τα μέλη ΔΕΠ να διδάσκουν τουλάχιστον ένα ακροατήριο υποχρεωτικού μαθήματος
στο βασικό κορμό. Σκοπός η γνωριμία όλων των φοιτητών με τους καθηγητές και το
αντίστροφο (στο μέτρο του δυνατού). Το μεγάλο όφελος είναι η εξεύρεση από το φοιτητή
του καθηγητή που τον εμπνέει και θα τον καθοδηγήσει (mentoring) στη διάρκεια των
σπουδών του.
Διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού Βοηθού Διδασκαλίας. Άμεση εξεύρεση πόρων για
την κάλυψη του αντίστοιχου κόστους. Σε όλα τα μαθήματα και τουλάχιστον για κάθε
ακροατήριο μετά τη διάσπαση να εξασφαλισθεί ένας τουλάχιστον βοηθός διδασκαλίας.
Βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας με στόχο την αύξηση του ποσοστού παρακολούθησης
μαθημάτων και διατήρησης του ενδιαφέροντος του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια του
εξαμήνου. Για το σκοπό αυτό και με τη στήριξη των βοηθών διδασκαλίας να εισαχθούν
σε όλα τα μαθήματα (με προτεραιότητα τα υποχρεωτικά):
- Θέματα εργασίας για το σπίτι
- Ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου
- Προαιρετικά Quiz για όσους θέλουν να εμβαθύνουν.
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Οι επιδόσεις του φοιτητή σε όλες αυτές τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις να λαμβάνονται
υπόψη στον τελικό βαθμό του μαθήματος με ποσοστό τουλάχιστον 30%. Στόχος η
μείωση της βαρύτητας της τελικής εξέτασης στο 40% ή και μικρότερο.
Ενίσχυση της Εργαστηριακής-Πειραματικής εξάσκησης των φοιτητών με καθιέρωση της
υποχρεωτικής προεργασίας κάθε άσκησης, επεξεργασίας των μετρήσεων και κατάθεσης
σχετικής αναφοράς. Όπου είναι δυνατόν να παροτρύνεται και η εξέταση στις
εργαστηριακές ασκήσεις. Η επίδοση του φοιτητή στις εργαστηριακές ασκήσεις να
λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας τουλάχιστος 20%.
Βελτίωση της εργαστηριακής υποδομής του τμήματος με την ενοποίηση εργαστηρίων που
απαιτούν κοινό εξοπλισμό. Στόχος η καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού στο χρόνο
ζωής του αλλά ταυτόχρονα εξοικονόμηση πόρων για την ανανέωση του εξοπλισμού ώστε
να παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Καθιέρωση προαπαιτουμένων μαθημάτων.
Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και απόκτηση δεξιοτήτων για την
αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων. Ως πιο κατάλληλος τρόπος θεωρείται η
καθιέρωση ομαδικών εργασιών σε κάθε κατεύθυνση, που να στοχεύει στο σχεδιασμόμελέτη ενός αντίστοιχου πρακτικού συστήματος (Group Design Project). Οι εργασίες
αυτές να παρουσιάζονται σε ημερίδα αφιερωμένη στο σκοπό αυτό, ώστε κάθε φοιτητής να
παρουσιάζει τη δική του συνεισφορά και να εκπαιδεύεται στις παρουσιάσεις.
Να εξετασθεί η δυνατότητα καθιέρωσης αυτόνομων εργαστηριακών μαθημάτων σε
αντικατάσταση της σημερινής δομής, όπου οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι
ενσωματωμένες στο κάθε μάθημα. Το βασικό επιχείρημα στην κατεύθυνση αυτή είναι ότι
οι περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις απαιτούν σφαιρική γνώση του αντίστοιχου
μαθήματος ή και περισσοτέρων μαθημάτων. Συνεπώς τώρα παρατηρείται συχνά το
φαινόμενο εκτέλεσης πειραμάτων που στηρίζονται σε γνώσεις που ο φοιτητής θα διδαχθεί
αρκετά αργότερα. Αντίθετα, η καθιέρωση εργαστηριακών μαθημάτων μπορεί να
προβλέπει τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Το βασικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι η
καθιέρωση εργαστηριακών μαθημάτων είναι συμβατή και υποστηρίζει την ενοποίηση
εργαστηρίων με κοινό εξοπλισμό.
Να δοθούν κίνητρα στους διδάσκοντες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου με
τη θέσπιση κριτηρίων (ποιότητα διδασκαλίας, καθοδήγησης διπλωματικών εργασιών,
επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών) με βάση τα οποία το έργο αυτό θα
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην εξέλιξή τους.
Να καθιερωθεί ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή, ο οποίος ξεκίνησε στα πλαίσια του
έργου ΠΕΣΠ/ΕΚΤ αλλά δεν εφαρμόσθηκε. Στόχος κάθε φοιτητής να μπορεί να
αποτείνεται σε κάποιον καθηγητή για καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
Να εξετασθεί κατά πόσο ο Σύμβουλος Καθηγητής θα επιλέγεται από το φοιτητή και θα
μπορεί μα αλλάζει σε κάθε Ακαδημαϊκό έτος.
Να συζητηθεί και να προσαρμοσθεί στα Ελληνικά δεδομένα η εθελοντική συμμετοχή
προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά εργαστήρια, κατά τα πρότυπα καθιερωμένων
τμημάτων του εξωτερικού.
Να συζητηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης του θεσμού του «Υπευθύνου Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών», ο οποίος θα είναι ένα από τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. των
ανώτερων βαθμίδων.
Να συζητηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των Εργαστηρίων του Τμήματος.
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‘Ετος

Ηλεκτρον.

Τηλεπ.

Ενεργ.

2003-04

67

23

67

2004-05

68

31

44

2005-06

48

21

51

2006-07

28

15

76

2007-08

31

8

47

2008-09

49

2

62

Συνολο

291

100

347
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Σχήμα 3.1 Κατανομή φοιτητών στις τρεις κατευθύνσεις.

Μέσος Όρος Ανά Ερώτηση
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Σχήμα 3.2 Μέσος όρος βαθμολόγησης των ΔΕ από τους φοιτητές στα 14 ερωτήματα
(οριζόντιος άξονας) του ερωτηματολογίου.

50

Είδος ∆ιπλωματικής

Βιβλιογραφική

69%

Θεωρητική

24%
Εφαρμοσμένη

3% 4%

Άλλη

Σχήμα 3.3 Αξιολόγηση της θεματολογίας ΔΕ από τους φοιτητές.

Μέσος Όρος Ανά Ερώτηση
5
4.5
4
3.5
3
2.5

Μέσος Όρος

2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Σχήμα 3.4 Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης από τους εκπαιδευθέντες φοιτητές.
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Πίνακας 3.1 Ανταλλαγή φοιτητών από και προς την Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ στα πλαίσια της IAΕSTE
Τοποθέτηση Φοιτητών ΔΠΘ σε Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής
ΣΥΝΟΛΟ

Τοποθέτηση Φοιτητών της
Αλλοδαπής στην Πολυτεχνική
Σχολή του ΔΠΘ

ΗΜ&ΜΥ

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Μηχανικοί
Περιβάλλοντος

Αρχιτέκτονες

Μηχανικοί
Παραγωγής &
Διοίκησης

2001

12

6

6

‐

‐

24

7

2002

7

4

8

5

‐

24

5

2003

6

1

5

5

‐

17

1

2004

5

3

1

4

2

15

9

2005

5

6

2

15

4

32

6

2006

6

7

4

12

6

35

1

Έτος

2007

4

2008

8

7

3

4

3

25

2

ΣΥΝΟΛΟ

49

34

29

45

15

172

35
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Πίνακας 3.2 Τυπικό παράδειγμα αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθήματος από τους φοιτητές
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταγράφηκαν και παρουσιαστήκαν στα υπεύθυνα, ανά μάθημα Μέλη ΔΕΠ ως εξής:
Ο πρώτος πίνακας αναφέρει τα στοιχεία του μαθήματος και την ημερομηνία διεξαγωγής της αξιολόγησης από τους φοιτητές.
Στο δεύτερο πίνακα καταγράφονται οι απαντήσεις των φοιτητών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση. Η πρώτη στήλη του, αναφέρει τον αύξοντα αριθμό των
ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν. Η πρώτη και δεύτερη γραμμή του, αναφέρει την κατηγοριοποίηση ανά ενότητες που είχε γίνει στις ερωτήσεις, και τον
αύξοντα αριθμό της ερώτησης του ερωτηματολογίου. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται ο μέσος όρος ανά απάντηση.
Ο τρίτος πίνακας παρουσιάζει τις επιπλέον παρατηρήσεις των φοιτητών, όσων επιθυμούσαν να καταγράψουν κάτι. Αναφέρεται ο αύξοντας αριθμός του
ερωτηματολογίου που εμφανίστηκε η κάθε παρατήρηση.
Τέλος δίνεται ένα διάγραμμα όπου φαίνεται ο μέσος όρος, με κλίμακα από 1 έως 5, των απαντήσεων ανά ερώτηση.
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Διάγραμμα 1. Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση υποχρεωτικών μαθημάτων ως ποσοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο κάθε μάθημα
Παρακάτω φαίνεται η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση 34 υποχρεωτικών μαθημάτων. Για κάθε μάθημα δίνεται ο αριθμός των φοιτητών που
συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθήματος και το ποσοστό συμμετοχής αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός που οφείλει το μάθημα. Όπου υπάρχει 0,00%
ποσοστό συμμετοχής σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσε κανείς φοιτητής το μάθημα (όχι ότι δεν το οφείλει κανείς φοιτητής).
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140
120
100
80

21

22

25

26

27

31

37,14

26,32
10

13

30

9,52

29

6

28

9

33,33

34,48
20

24

0
0,00

7
5,34

21
14,38
23

21
10,24

20

19
8,02

19

9
10,98

18

6
5,22

21
21,43

17

2
3,33

16

20

15

5,10

14

1
0,43

16
5,71

13

12
4,12

12

4,48

11

5
2,29

10

25

22,07
9

4
1,41

8

5
1,14

7

7
1,96

6

9
1,78

23
11,39

5

0
0,00

20

4

0
0,00

3

5,70

2

4,49

5
1,19

1

17

38

0

0
0,00
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Κωδικός Μαθήματος

Αριθμός Συμμετεχόντων

Ποσοστό Συμμετοχής %

Βαθμολογική Κλίμακα
Καθόλου
1
Απαράδεκτη

Λίγο
2
Μη ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα πολύ
5
Πολύ καλή
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Διάγραμμα 2. Συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση μαθημάτων επιλογής ως ποσοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στο κάθε μάθημα
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31,82
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57,14

60,00
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0,00

80

73,33

73,91

Παρακάτω φαίνεται η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση 29 μαθημάτων επιλογής. Για κάθε μάθημα δίνεται ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση του μαθήματος και το ποσοστό συμμετοχής αν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός που οφείλει το μάθημα. Όπου υπάρχει 0,00% ποσοστό συμμετοχής
σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσε κανείς φοιτητής το μάθημα (όχι ότι δεν το οφείλει κανείς φοιτητής).
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Ποσοστό Συμμετοχής %

Βαθμολογική Κλίμακα
Καθόλου
1
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Λίγο
2
Μη ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα πολύ
5
Πολύ καλή
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Διάγραμμα 3, Μέσος όρος βαθμολογίας Φοιτητών ανά ερώτηση για τα Υποχρεωτικά Μαθήματα
του Εαρινού Εξαμήνου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007‐2008 που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, τα Υποχρεωτικά
Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου ήταν 34 και αξιολογήθηκαν 30 εξ αυτών.
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Διάγραμμα 4, Μέσος όρος βαθμολογίας Φοιτητών ανά ερώτηση για τα Μαθήματα Επιλογής του
Εαρινού Εξαμήνου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007‐2008 που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, τα Μαθήματα Επιλογής
του Εαρινού Εξαμήνου ήταν 29 και αξιολογήθηκαν 21 εξ αυτών.
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Διάγραμμα 5, Μέσος όρος βαθμολογίας Φοιτητών ανά ερώτηση για τα Υποχρεωτικά Μαθήματα
του Χειμερινού Εξαμήνου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008‐2009 που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, τα Υποχρεωτικά
Μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου ήταν 37 και αξιολογήθηκαν 29 εξ αυτών.
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Διάγραμμα 6, Μέσος όρος βαθμολογίας Φοιτητών ανά ερώτηση για τα Μαθήματα Επιλογής του
Χειμερινού Εξαμήνου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008‐2009 που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση, τα Μαθήματα Επιλογής
του Χειμερινού Εξαμήνου ήταν 47 και αξιολογήθηκαν 25 εξ αυτών.
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4. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Από της ιδρύσεως του, το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
(Η.Μ.&Μ.Υ.) έδωσε έμφαση στη δημιουργία υψηλής στάθμης ΠΜΣ για την άριστη εκπαίδευση
μεταπτυχιακών φοιτητών μέσα σε περιβάλλον ακαδημαϊκής δημιουργικότητας και ελευθερίας. Το
περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, είναι ακριβώς εκείνο της εξαρτημένης από τις διεθνείς εξελίξεις
ελληνικής οικονομίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα κληθούν να παράσχουν τις
υπηρεσίες τους σε εταιρείες που οφείλουν να είναι ανταγωνιστικές στη διεθνή οικονομική σκηνή.
Καλό όμως θα ήταν οι παράγοντες του ΠΜΣ, να έχουν κατά νου, ότι ορισμένοι απόφοιτοι του
προγράμματος θα αναπτύξουν αυτόνομη επιχειρηματικότητα, ιδρύοντας εταιρείες που θα πρέπει να
παράγουν καινοτόμα προϊόντα ή θα παρέχουν υπηρεσίες με το ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό. Όροι,
όπως «Καινοτόμο Προϊόν», «Αειφόρος Ανάπτυξη», «Καλλιέργεια Ολικής Ποιότητας» ή
«βιωσιμότητα», πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τους υπεύθυνους του ΠΜΣ, ώστε η οργάνωση των
σπουδών να παρέχει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας του 21ου αιώνα.
Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας την τοποθετούν σήμερα ουραγό στον πίνακα των
οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και είναι ενδιαφέρον να δούμε στο
σύνολό τους αυτά τα χαρακτηριστικά, εν τούτοις θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε εκείνα
που σχετίζονται περισσότερο με το ΠΜΣ του τμήματός μας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η
επιχειρηματικότητα, η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, η διάδοση χρήσης της πληροφορικής και η
υποστήριξη της έρευνας. Θα παρουσιάσουμε επίσης τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας σε
σχέση με τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του συμβουλίου των υπουργών στη
σύνοδο της Λισσαβόνας. Η επίδραση των χαρακτηριστικών αυτών στο Π.Μ.Σ. καθώς και η
προσαρμογή του στους στόχους ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας θα μας απασχολήσει στη
συνέχεια.
Η ελληνική οικονομία σήμερα χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη επιχειρηματικότητα, που
παραμένει σε λανθάνουσα σχεδόν κατάσταση. Το ισοζύγιο πληρωμών χαρακτηρίζεται από το
γεγονός ότι η αξία των εισαγωγών είναι τριπλάσια της αξίας των εξαγωγών. Η διόγκωση του
κράτους και μάλιστα ο υδροκεφαλισμός του που συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του
κράτους στην Αθήνα, δημιούργησε γενιές ελλήνων που προσβλέπουν σε μια θέση στο δημόσιο για να
«τακτοποιήσουν» τη ζωή τους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο ΓΓΕΤ, καθηγητής Γιάννης
Τσουκαλάς στην τηλεόραση της ΕΡΤ3 την 12η Δεκεμβρίου 2004, το 80% των μεταπτυχιακών
φοιτητών των ελληνικών ΑΕΙ, προσβλέπουν στην εξειδίκευση για να εργασθούν με υπαλληλική
σχέση κατά προτίμηση στο δημόσιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε από σχετικές έρευνες, ότι
ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, και λιγότερο για την
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που θα τους επιτρέψει να παράγουν καινοτόμες ιδέες, που θα
υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο λειτουργεί και το ΠΜΣ του τμήματός μας. Ατυχώς όμως, το πλαίσιο στο οποίο θα
κληθούν να εργασθούν οι απόφοιτοι του ΠΜΣ διαγράφεται τελείως διαφορετικό. Ο προσανατολισμός
στο Low-Medium Tech δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τις οικονομίας που επιτάσσει άμεση στροφή σε
Medium-High Tech . Η πληροφορική – για παράδειγμα - ως αυτοτελής επιστημονική περιοχή δεν
αποτελεί πλέον στόχο για τις επιχειρήσεις στην Αμερική και την Ευρώπη. Τη θέση της
καταλαμβάνουν πλέον σύνθετες επιστημονικές περιοχές, όπως η πληροφορική-βιοτεχνολογία, το
ICT, τα υλικά και η νανοτεχνολογία. Παρόλο ότι οι προβλέψεις υπήρξαν μέχρι τώρα η αχίλλειος
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πτέρνα των επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών (όπως η νομική επιστήμη),
τολμούμε να προβλέψουμε ότι ο 21ος αιώνας παρουσιάζει την τάση να οδηγήσει στην μετάβαση από
την κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της γνώσης δηλαδή της επεξεργασμένης πληροφορίας
που παράγει νέα προϊόντα. Για το λόγο αυτό η πληροφορική, ως επιστήμη αποθήκευσης και
διαχείρισης της πληροφορίας, δίνει τη θέση της σε νέες επιστήμες που ξεκινούν από το δεδομένο που
προσέφερε η πληροφορική, δηλαδή την άνετη πρόσβαση στην εξειδικευμένη πληροφορία, για να
οδηγήσουν τις εξελίξεις ακόμα πιο μακριά στην ανάπτυξη νέας γνώσης σε ειδικούς τομείς. Έτσι, το
ΠΜΣ οφείλει να αναπτύξει μηχανισμούς που θα του επιτρέπουν στο μέλλον να διατηρεί το δυναμικό
του χαρακτήρα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας και
προβλέποντας τις τάσεις που διαμορφώνονται στην κοινωνία της γνώσης. Οι μηχανισμοί αυτοί
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διαρκή αξιολόγηση τόσο του περιβάλλοντος, όσο και των
διαδικασιών και αποτελεσμάτων του ίδιου του ΠΜΣ. Παράλληλα η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης πρέπει να γίνεται σε διαρκή βάση ώστε το πρόγραμμα να διαμορφώνεται, όχι
παρακολουθώντας, αλλά προλαμβάνοντάς τις εξελίξεις. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό αυτό, και
προκειμένου οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να οδηγούν το μέτωπο της αειφόρου ανάπτυξης της ελληνικής
και γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημαντικό κομμάτι τις λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα πρέπει
να γίνει και μια διαδικασία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων, ώστε αυτοί να
ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στη
συνέχεια θα ασχοληθούμε με αυτούς τους δυο μηχανισμούς και θα προτείνουμε συγκεκριμένες
διαδικασίας εφαρμογής.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος με το οποίο το Τμήμα
Η. Μ. & Μ. Υ. επιχειρεί τη διείσδυσή του στη νέα εποχή, θα πρέπει να είναι δυναμικά εξελισσόμενο
και να διαθέτει επιπλέον τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και της
αλληλεπιδραστικότητας προς το περιβάλλον του. Ο δυναμικός χαρακτήρας του Π.Μ.Σ.
εξασφαλίζεται με τη συνεχή προσπάθεια αναγνώρισης του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η
προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον εξασφαλίζεται με τη συνεχή μεταβολή των
επιμέρους στόχων και την κατ’ έτος αναπροσαρμογή των μαθημάτων και των διαδικασιών
λειτουργίας ώστε το πρόγραμμα να παραμένει σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της επιστήμης χωρίς
να αγνοεί τις απαιτήσεις της οικονομίας στην οποία το ίδιο το πρόγραμμα στηρίζει τη λειτουργία του.
Η αλληλεπιδραστικότητα τέλος εξαρτάται από την εμβέλεια των αποτελεσμάτων του προγράμματος
που καταγράφεται στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην τεχνολογία και στην οικονομία
Οι τεχνικές του σύγχρονου management είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν στις ιδιαιτερότητες του
σημερινού πανεπιστημιακού τμήματος , με τις όποιες δυσμορφίες επιδαψιλεύει σε αυτό ο δημόσιος
χαρακτήρας του. Αποτελεί ζωτική ανάγκη για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. να εξετασθούν έννοιες όπως
εκείνες της «παραγωγικότητας», «κόστους λειτουργίας», «αποτελεσματικότητας» και
«βιωσιμότητας». Οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να
επανεξετάσουν τη λειτουργία του προγράμματος, ως αυτό να ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση που
αντιμετωπίζει πληθώρα ανταγωνιστών. Έτσι, οι απαιτήσεις των αγοραστών (οι παρέχοντες
απασχόληση στους αποφοίτους) καθώς το χαμηλό κόστος λειτουργίας παίζουν σημαντικό ρόλο, ώστε
να μη βρεθεί το Π.Μ.Σ. πίσω από τα ανταγωνιστικά προγράμματα των άλλων ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων. Η διείσδυση σε νέες αγορές είναι θέμα που πρέπει να απασχολεί διαρκώς τα
συλλογικά όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. Η Υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής, που στην
περίπτωσή μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα του Π.Μ.Σ., είναι θεμέλιος λίθος
στη λειτουργία του. Είναι γνωστό ότι εταιρείες, όπως η ΑTARI και η Apple, απώλεσαν το μερίδιο
εκείνο της αγοράς που εξασφάλιζε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βιωσιμότητά τους, επειδή δεν
πρόβλεψαν εγκαίρως τις εξελίξεις. Μια εξόχως ενδιαφέρουσα πρόταση από την επιστήμη του
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management, είναι και εκείνη της Καλλιέργειας Ολικής Ποιότητας. Από την περιοχή αυτή
επιλέχθηκαν ορισμένες βασικές έννοιες που κρίθηκαν ως ευκολότερα προσαρμόσιμες στον
ακαδημαϊκό χώρο, που δεν έχει ιεραρχική δομή.
Η μελέτη που ακολουθεί στοχεύει στην παρουσίαση μιας συνολικής διαδικασίας παρακολούθησης
των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ή προκύπτουν
από αυτή. Η μετρησιμότητα των παραμέτρων μαζί με την καταγραφή των αποτελεσμάτων θα
βοηθήσει τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενους ή επηρεαζόμενους από το πρόγραμμα να
παίρνουν αποφάσεις με οικονομικά κριτήρια. Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης έχει ως εξής:



Αναγνώριση του περιβάλλοντος εις το οποίο και για το οποίο λειτουργεί το ΠΜΣ.
Αναφορά στους στόχους του Π.Μ.Σ. και περιγραφή των εντοπισμένων αιτίων δυσλειτουργίας
που περιορίζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης του Π.Μ.Σ.
 Περιγραφή βασικών αρχών της θεωρίας Καλλιέργειας της Ολικής Ποιότητας και της
προσαρμογής της στους στόχους και τις δυσλειτουργίες του Π.Μ.Σ.
 Διαμόρφωση Οράματος, που συνοψίζει την πλειοψηφία των στόχων.
 Περιγραφή των βασικών δεικτών και αναφορά στο ρόλο της παρακολούθησης των δεικτών
και της αξιολόγησης για την εφαρμογή του ελέγχου ποιότητας στα πλαίσια της Καλλιέργειας
Ολικής Ποιότητας.
 Περιγραφή των δεικτών παρακολούθησης του Π.Μ.Σ., της σημασίας που έχουν για την
εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών και των μεθόδων αξιολόγησης των επιμέρους διαδικασιών
του Π.Μ.Σ
 Περιγραφή των διαδικασιών και της σημασίας της εξωτερικής αξιολόγησης.
 Περιγραφή της εσωτερικής αξιολόγησης με αξιοποίηση των δεικτών.
 Διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων και ανάδραση του συστήματος στη δομή του ΠΜΣ.
 Επίδραση του συστήματος στους αποφοίτους του ΠΜΣ
 Δια βίου κατάρτιση των αποφοίτων στις εξελίξεις των εξειδικεύσεων.
Η δομή αυτή περιγράφεται στο Σχήμα 4.1.
Σήμερα λειτουργούν:
1. Οργανωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
(ΜΔΕ/Μasters) και σε διδακτορικό δίπλωμα (ΔΔ/PhD).
2. Επίσης στο τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το 2003, ΠΜΣ στο γνωστικό
αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and
Management). Το εν λόγω διατμηματικό ΠΜΣ περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις:
Α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών
Γ. Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.
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Καλλιέργεια Ολικής
Ποιότητας

Αναγνώριση
Περιβάλλοντος

‘’Οραμα

∆ιαμόρφωση Στόχων

Λειτουργία ΠΜΣ
Λ
Εξωτερική
Αξιολόγηση

Προσδιορισμ
ός ∆εικτών

ί ΠΜΣ

Εσωτερική
Αξιολόγηση

Εξειδικευμένοι ∆ιπλωματούχοι
του ΠΜΣ

Σχήμα 4.1
Η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) και σε
τριάντα (30) μήνες αντίστοιχα (τρία και πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα
κορμού και κατεύθυνσης και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Επίσης απαιτείται η
παρακολούθηση δύο σεμιναρίων και ενός εντατικού μαθήματος. Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ
υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.
Αρμόδια για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική
Επιτροπή (ΣΕ) και η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος, σύμφωνα με το
Οργανόγραμμα του ΔΠΜΣ.
Το
Πρόγραμμα
δημοσιοποιείται
(http://www.ee.duth.gr/node/719).

μέσω

της

ιστοσελίδας

του

τμήματος

Η οργανωμένη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 με αντικείμενο τη
χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Από το ακαδ. έτος 2000-2001 με νέα υπουργική
απόφαση εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα
απονομής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι Τομείς ειδίκευσης για το Μ.Δ.Ε.
είναι οι ακόλουθοι τρεις:
1.

Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
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2.
3.

Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, και
Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

4.1.

Ανάπτυξη Συστήματος Αξιολόγησης ΠΜΣ του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ

Η Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης του ΠΜΣ του τμήματος εντάσσεται στο πλαίσιο
«Προγραμματισμός – Απολογισμός –Αξιολόγηση» και αποσκοπεί να συμβάλλει στην
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία, την ορθολογική ανάπτυξη και τη συνεχή ποιοτική
βελτίωση του ΠΜΣ. Η υιοθέτηση και κυρίως η αποτελεσματική λειτουργία νέων συστημάτων –όπως
αυτό της αξιολόγησης- σε ένα πανεπιστήμιο, αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια. Ιδιαίτερα
ευαίσθητη η πανεπιστημιακή κοινότητα στα θέματα προσδιορισμού των προθέσεων και της τελικής
χρήσης των συστημάτων αξιολόγησης, απαιτεί μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την
αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. Προς το σκοπό αυτό είναι
απαραίτητη η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις διαδικασίες
και τη σημασία της αξιολόγησης του ΠΜΣ. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού της ενημέρωσης και της
κατάρτισης των συντελεστών του ΠΜΣ, ανήκει στο ΓΟΠ/ΠΜΣ.
Κύριος στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η μέτρηση της αξιοποίησης του δυναμικού του
Π.Μ.Σ.: Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Διδασκόντων, Προσωπικού Υποστήριξης.
Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί και θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται προκειμένου το
σύστημα αξιολόγησης να εναρμονισθεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αξιολόγησης πανεπιστημίων και
ακαδημαϊκών σπουδών, εφ’ όσον αυτά διαμορφωθούν και τυποποιηθούν. Μόνον έτσι θα μπορέσει το
ΠΜΣ του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ., να γίνει ανταγωνιστικό, προσδιορίζοντας τις ελλείψεις του,
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και εναρμονίζοντας την λειτουργία του με εκείνη άλλων
αντίστοιχων ΠΜΣ των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του
τμήματος, σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
και τις λοιπές σχετικές διαδικασίες.
Μερικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν διαδικασίες αξιολόγησης αναφέρονται στην
κατάσταση που ακολουθεί.
 Alabama P.E.P.E. (Professional Education Personel Evaluation) Program
(http://www.alabamapepe.com/texthome.htm )
 The Regent Online Evaluation System ( http://www.regent.edu/acad/schedu/eval.html )
 BERKELEY USB SERVICE –LEARNING CENTER (
http://gse.berkeley.edu/research/slc/evaluation.html
 Εκπαίδευση εργαζόμενων στη διαχείριση καινοτομίας - E-learning
Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ)
http://www.urenio.org/excellence/pilot_action8.html
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Σχήμα 4.2
4.2.

Αντικείμενα Αξιολόγησης

Αντικείμενα της αξιολόγησης είναι (Σχήμα 4.2):




Η αξιολόγηση Πλαισίου λειτουργίας Π.Μ.Σ. του τμήματος
Η αξιολόγηση Σκοπού και Στόχων του προγράμματος και
Η αξιολόγηση Διαδιακασίας

4.2.1. Αξιολόγηση Πλαισίου λειτουργίας Π.Μ.Σ. του τμήματος
Αφορά την Αξιολόγηση των Κοινωνικών και Εργασιακών Αναγκών της Αγοράς Εργασίας με την
οποία οι εμπλεκόμενοι έχουν άμεση σχέση. Απαιτείται η δημιουργία διεπαφών με εταιρείες,
βιομηχανίες, και φορείς, που θα επιλεγούν με βάση τις αρχές στατιστικής δειγματοληψίας, ώστε το
επιλεχθεισόμενο δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό των εκάστοτε επικρατουσών συνθηκών της
αγοράς εργασίας. Στην αξιολόγηση του πλαισίου εργασίας σημαντική θα είναι η συνεργασία και η
παροχή στοιχείων από το ΤΕΕ και από αντίστοιχα επιμελητήρια ή τεχνικές ενώσεις άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Για την αξιολόγηση του πλαισίου λειτουργίας θα απαιτηθεί συγκέντρωση
στοιχείων, όπως:



Είδος της απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος, ως προς τον τομέα εξειδίκευσης.
Προσφορά εργασίας ανά τομέα ειδίκευσης
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Ειδικές γνώσεις που απαιτούνται στις θέσεις εργασίας που απασχολούνται οι απόφοιτοι
του Π.Μ.Σ.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται στοιχεία για τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ότι
αφορά το Π.Μ.Σ. Η πολιτική του τμήματος (κατανομή θέσεων για υποψήφιους φοιτητές του Π.Μ.Σ.
αναθεώρηση και επανασχεδιασμός του προγράμματος μαθημάτων, κ.λ.π.). Παράλληλα,
συγκεντρώνονται στοιχεία για το είδος και την ανταποδοτικότητα της απασχόλησης, που
ανακοινώνονται στο ειδικό τεύχος που συνοδεύει την προκήρυξη για τις νέες θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών του επόμενου Ακαδημαϊκού έτους.
4.2.2. Αξιολόγηση Σκοπού και Στόχων του Προγράμματος
Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση, που διενεργείται από εξωτερικούς αξιολογητές. Αφορά τον
έλεγχο της προσαρμοστικότητας του Π.Μ.Σ. προς το εκάστοτε διαμορφούμενο πλαίσιο λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. Τόσο η καθ’ ύλη αρμόδια Association of European Universities (πρώην C.R.E.), όσο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ο.Ο.Σ.Α. και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναπτύσσουν έντονη
δραστηριότητα σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στη λειτουργία και
το έργο των πανεπιστημίων. Εβδομήντα χώρες εφαρμόζουν προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης και
ποιοτικής αναπροσαρμογής της λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων τους. Συνεργασία με
την C.R.E., για εξωτερική αξιολόγηση του σκοπού και των στόχων του Π.Μ.Σ., θα επιτύχει πολύ
θετικά αποτελέσματα, αφού οι αξιολογητές της έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο θέμα των
μεταπτυχιακών σπουδών.
Ενδιαφέρον για την εξωτερική αξιολόγηση παρουσιάζει η παρακολούθηση του δείκτη μέτρησης της
τάσης ανάπτυξης των επί μέρους τεχνολογικών κλάδων στην οικονομία. Ο δείκτης αυτός προκύπτει
από ένα μαθηματικό τύπο, που λαμβάνει υπ’ όψη των ρυθμό ανάπτυξης, συγκεκριμένους
βιομηχανικούς δείκτες, την απασχόληση εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, και τις ανάγκες της
αγοράς.
4.2.3. Αξιολόγηση Διαδικασίας (Process Evaluation)
Το πρόγραμμα απασχόλησης των Μ.Φ., η πιθανή σχέση με συναφή προγράμματα, η σύνδεση με την
αγορά εργασίας, το σύστημα παρακολούθησης – αξιολόγησης, ο σχεδιασμός ο προγραμματισμός και
η οργάνωση, η μεθοδολογία που ακολουθείται, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος, η
συμμετοχή ειδικών ομάδων, η δημοσιοποίηση και η προβολή, η αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, η διεθνής αναγνώριση των έμψυχων συντελεστών, ο συντονισμός των μαθημάτων
του, αποτελούν δείκτες για την αξιολόγηση της διαδικασίας με την οποία υλοποιείται το ΠΜΣ. Η
αξιολόγηση διαδικασίας αποτελεί αντικείμενο τόσο της εξωτερικής, όσο και της εσωτερικής
αξιολόγησης.

4.3.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Αρμόδιος τόσο για την εισήγηση των διαδικασιών αξιολόγησης του ΠΜΣ προς την ΓΣ με την ειδική
της σύνθεση, όσο και για την εφαρμογή των διαδικασιών που εγκρίνει η ΓΣ με την ειδική της
σύνθεση, είναι ο διευθυντής του ΠΜΣ. Στο έργο του συνεπικουρείται από το ΓΟΠ/ΠΜΣ, το οποίο
ενημερώνει τους διδάσκοντες για τις υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά την αξιολόγηση του ΠΜΣ,
συλλέγει και επεξεργάζεται με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους ώστε να προκύπτουν
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συμπεράσματα αξιολόγησης του ΠΜΣ σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα αξιολόγησης
μεταπτυχιακών προγραμμάτων άλλων πανεπιστημίων.

4.4.

Μορφές Αξιολόγησης
4.4.1. Εσωτερική

Η εσωτερική αξιολόγηση περιορίζεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του διοικητικού
έργου, που συντελείται στο τμήμα ΗΜ&ΜΥ και αφορά το ΠΜΣ. Ως εκ της φύσεώς της αποτελεί
αξιολόγηση διαδικασίας. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου γίνεται στη βάση της επίτευξης των
γενικών και των ειδικών στόχων, όπως αυτοί προβλέπονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση, στον
κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και στις αποφάσεις της ΓΣ με την ειδική σύνθεσή της.
4.4.2. Δείκτες
Για την παρακολούθηση των γενικών στόχων ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες παρακολούθησης:




















Σχετική Συχνότητα Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Εξειδίκευσης (ΜΔΕ), που απονέμονται σε
ένα ακαδημαϊκό έτος.
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής Σχετικής Συχνότητας ΜΔΕ που απονέμονται σε ένα ακαδημαϊκό
έτος.
Σχετική Συχνότητα Διδακτορικών Διπλωμάτων ΔΔ που απονέμονται σε ένα ακαδημαϊκό
έτος.
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής Σχετικής Συχνότητας ΔΔ που απονέμονται σε ένα ακαδημαϊκό
έτος.
Ετήσιος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο ΠΜΣ, ανά τομέα ειδίκευσης για λήψη ΜΔΕ
Ετήσιος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο ΠΜΣ, ανά τομέα ειδίκευσης, για λήψη ΔΔ
Δείκτης ωφελουμένων ανδρών μεταπτυχιακών σπουδαστών από τις συνεργασίες με
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα.
Δείκτης ωφελουμένων γυναικών μεταπτυχιακών σπουδαστριών από τις συνεργασίες με
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα.
Ταχύτητα απορρόφησης των αποφοίτων στη Βιομηχανία και στον τομέα παροχής υπηρεσιών
(ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται).
Μέση διάρκεια σπουδών των αποφοίτων του ΠΜΣ για ΔΔ
Μέση διάρκεια σπουδών των αποφοίτων του ΠΜΣ για ΔΔ
Δείκτης συσχέτισης επίδοσης κατά τη διάρκεια των σπουδών, προς την ταχύτητα
απορρόφησης στην αγορά εργασίας
Δείκτης αναλογίας μεταπτυχιακών φοιτητών προς διδάσκοντες
Δείκτης δαπανών του ΠΜΣ.
Δείκτης ΔΕΠ που απασχολείται στο ΠΜΣ
Δείκτης του λόγου των μεταπτυχιακών φοιτητών προς τους επιβλέποντες των
Δείκτης των αποφοίτων του ΠΜΣ προς τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ του προγράμματος.
Δείκτης ανακοινώσεων εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά (με σύστημα κριτών)
Δείκτης ανακοινώσεων εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή επιστημονικά
συνέδρια (με εκδοση πρακτικών και σύστημα κριτών)
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Δείκτης ανακοινώσεων εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε άλλα fora (ημερίδες,
συναντήσεις εργασίας, σεμινάρια, επιστημονικά περιοδικά με αποδοχή χωρίς κρίση, κ.λ.π.)
Διάφοροι δείκτες κάλυψης λειτουργικών αναγκών
Δείκτης ιστοσελίδων για την υποστήριξη των μαθημάτων του ΠΜΣ (αριθμός)
Δείκτης μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται με τεχνικές εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης (αριθμός)
Δείκτης αποτελεσματικότητας της ασύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που
παρέχεται στα πλαίσια του ΠΜΣ
Δείκτης Αποτελεσματικότητας του Π.Μ.Σ.
Δείκτης συντονισμού των μαθημάτων
Δείκτης χρηματοδότησης από το πανεπιστήμιο
Δείκτης στελέχωσης (αναλογία νέων θέσεων ΔΕΠ που δόθηκαν προς το τμήμα σε σχέση με
το σύνολο του πανεπιστημίου, και με συντελεστές βαρύτητας ενισχυμένους στα
μεταπτυχιακά)
Δείκτης διδακτικών καθηκόντων των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. (διδακτική απασχόληση)
Δείκτης τάσης ανάπτυξης τεχνολογικών κλάδων
Δείκτης Επίβλεψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δείκτης Συνεπικούρισης του διδακτικού έργου από τους Μ.Φ.
Δείκτης Συνάφειας προς άλλα Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το διοικητικό έργο που αφορά αποκλειστικά το ΠΜΣ του τμήματος, συμβάλλει στην απρόσκοπτη
και αποτελεσματική του λειτουργία. Κρίνεται επομένως ως κρίσιμος παράγοντας στην αξιολόγηση
και προτείνεται να παρακολουθηθούν οι ακόλουθοι δείκτες:








Δείκτης απασχόλησης στη Γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ. (σε ανθρωπομήνες)
Δείκτης απασχόλησης σε επιτροπές και συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης (σε
ανθρωπομήνες)
Δείκτης απασχόλησης για την υποστήριξη διαπανεπιστημιακών ή διατμηματικών
ανταλλαγών μεταπτυχιακών φοιτητών (ανθρωπομήνες)
Δείκτης οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών (υποτροφίες, συμβάσεις έργου,
συμβάσεις εργασίας, κάλυψη δαπανών για συμμετοχή σε συνέδρια κ.λ.π.).
Δείκτης απασχόλησης στο ΓΟΠ/ΠΜΣ (ανθρωπομήνες)
Δείκτης Αποτελεσματικότητας του ΓΟΠ/ΠΜΣ (αριθμός πακέτων εργασίας που
ολοκληρώθηκαν, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, κ.λ.π.)
Δείκτης επίδρασης της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης ΙΙ στη λειτουργία του ΠΜ.Σ.

Συστατικό στοιχείο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί η αξιολόγηση των σπουδών
και των διδασκόντων από τους φοιτητές. Η αξιολόγηση των σπουδών αφορά τόσο το περιεχόμενο
όσο και την οργάνωση και τη μέθοδο διδασκαλίας του κάθε γνωστικού αντικειμένου, ενώ η
αξιολόγηση των διδασκόντων αφορά τη διδακτική ικανότητα και τη γενικότερη ικανότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας του διδάσκοντος με τους φοιτητές. Τα σχετικά έντυπα αξιολόγησης
διαμορφώνονται από το ΓΟΠ/ΠΜΣ, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες ενός εκάστου των
μαθημάτων. Κατά τη διαμόρφωση των εντύπων αξιολόγησης, το ΓΟΠ/ΠΜΣ μεριμνά για τη
διαφύλαξη του χαρακτήρα των ερωτήσεων που θα επιτρέπουν την εξαγωγή συγκριτικών
συμπερασμάτων. Μέρος των ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει ο φοιτητής, χρησιμοποιούνται
στην στατιστική επεξεργασία για να εκτιμηθούν οι χαρακτηριστικές της δειγματοληψίας (Συνέπεια,
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Αμεροληψία, Αντιπροσωπευτικότητα και Επάρκεια) Σχέδιο φύλλου αξιολόγησης διδάσκοντος
παρατίθεται στο παράρτημα Α.
4.4.3. Εξωτερική
Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά:







Την Αξιολόγηση Σκοπού και Στόχων του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης φοιτητών,
Τη Σχέση με συναφή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,
Την Ικανότητα σύνδεση με την αγορά εργασίας,
Τους Έμψυχους συντελεστές,
Την Αποτελεσματικότητα
Την εξωτερική αξιολόγηση -εφ’ όσον είναι εφικτό- αναλαμβάνει η C.R.E., η διαφορετικά
αναλαμβάνει -μετά από σχετική προκήρυξη στον τύπο και διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού- άλλος
εξωτερικός αξιολογητής με δεδομένη εμπειρία σε σχετικό έργο. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι
προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία της προκήρυξης.

4.5.






Φάσεις Αξιολόγησης

1η Φάση αξιολόγησης υποδομών (EX ANTE): Προ της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους
διενεργείται εσωτερική αξιολόγηση διαδικασίας επιλογής εμπλεκομένων φοιτητών (test
προσωπικότητας και ικανοτήτων, προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία, συνεντεύξεις),
προσκεκλημένων καθηγητών ( προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία, συνεντεύξεις), νέων μελών
Δ.Ε.Π. Η συλλογή και η επεξεργασία των δημογραφικών και των μορφωτικών στοιχείων,
διαμορφώνει το σύνολο των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ΠΜΣ στο
προ των θυρών ευρισκόμενο ακαδημαϊκό έτος.
2η Φάση εκτέλεσης προγράμματος (ON GOING): Με σκοπό τη διαρκή βελτίωση δια της
αναπροσαρμογής και αναδιαμόρφωσης του Π.Μ.Σ. διενεργείται εσωτερική και εξωτερική
διαμορφωτική (feedback) αξιολόγηση.
o Ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση από διδάσκοντες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
διευθυντή σπουδών Π.Μ.Σ. (χρήση check lists).
o Αξιολόγηση απόδοσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Γραμματείας Π.Μ.Σ.
o Αξιολόγηση έργου και απόδοσης των υπευθύνων προβολής και προώθησης του ΠΜΣ
o Επίσκεψη εξωτερικού Αξιολογητή. (χρήση check lists) (Διερευνάται η δυνατότητα
συνεργασίας με φορέα εξωτερικής αξιολόγησης όπως C.R.E., ή DQS – Εθνικός Φορέας
Πιστοποίησης της Γερμανίας – DQS Hellas Ltd)
o Αξιολόγηση γνώσεων. (διδάσκοντες και διευθυντής σπουδών)
o Βαθμός εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων (χρήση check lists)
o Σειρά συναφών ενεργειών
3η Φάση (EX POST): Μετά το τέλους των σπουδών διενεργείται συνολική αξιολόγηση –
παρακολούθηση μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνθήκες αμειβομένης απασχόλησης με σκοπό τη
διαπίστωση αποτελεσματικότητας όσο αφορά τις γνώσεις που παρήχθησαν και την εμπλοκή στην
εργασιακή κατάσταση. Ειδικά σε ότι αφορά το ΠΕΣΠ, προβλέπεται στη φάση αυτή :
o Έλεγχος ανταπόκρισης Υλοποίησης προς το Τεχνικό Δελτίο

4.6.

Γενικοί Στόχοι των ΠΜΣ και επιδιωκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης

67

Στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Β7/95/15.6.1994, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 781 της
23.6.2000, ορίζεται ότι: «Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απονομής και Μεταπτυχιακού διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).Ο
κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής σε σχέση με την προηγούμενη λήψη ή μη του αντίστοιχου ΜΔΕ. Σκοπός του
ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας με την
κατάρτιση Ειδικευμένων Μηχανικών και Επιστημόνων, σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής, καθώς και
Διδακτόρων Μηχανικών ή Διδακτόρων Επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης
και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας – Επιστήμης - Έρευνας και οι οποίοι θα παραμένουν
δυναμικοί δημιουργοί και παραγωγοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.
Επιπλέον, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προώθηση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τα Ευρωπαϊκά
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά δίκτυα και η συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας και
της Κοινωνίας διαμέσου της αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς και άλλους
κοινωνικούς φορείς, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά τεχνολογίας, την προώθηση της
καινοτομίας και την εν γένει οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Τέλος το ΠΜΣ
αποσκοπεί στην ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η
διατύπωση των στόχων του ΠΜΣ θα πρέπει να συνοδεύεται από μία ρητά διατυπωμένη διαδικασία,
καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων αυτών. Εκ του λόγου αυτού καθίσταται
αναγκαίο, να ορίζονται επί μέρους και βραχυπρόθεσμοι στόχοι (ειδικοί στόχοι), να παρακολουθείται
στην πορεία η τάση επίτευξής τους και να λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, που θα
ελαχιστοποιήσουν τις αποκλίσεις από τα χρονοδιαγράμματα. Για την επίτευξη των στόχων, θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των πάγιων και εκτάκτων συνθηκών που επιδρούν στη λειτουργία
του ΠΜΣ. Ειδική ανάλυση των συνθηκών αυτών επιχειρείται στις επόμενες παραγράφους
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΜΣ, κρίνεται απαραίτητο
να εφαρμοσθεί ένα δυναμικό και αλληλεπιδραστικό σύστημα παρακολούθησης και αναμόρφωσής
του προγράμματος. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στη συνεχή συλλογή:
Α. πληροφορίας από το περιβάλλον στο οποίο (και για το οποίο) το ΠΜΣ λειτουργεί,
Β. πληροφορίας για το βαθμό της επίδρασής του στο περιβάλλον (αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας) καθώς και
Γ. πληροφορίας για τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του Π.Μ.Σ. (σύστημα αξιολόγησης).
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται να παρουσιασθεί μια τυποποιημένη συνολική διαδικασία, που
ορίζει και ταξινομεί το είδος της πληροφορίας που απαιτείται για την παρακολούθηση της
λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του ΠΜΣ. Παράλληλα, παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη
διαδικασία αξιολόγησης της πληροφορίας, καθώς και τις ενδεδειγμένες στατιστικές για την
παρακολούθηση της εξέλιξης του ΠΜΣ στα επόμενα έτη. Η εφαρμογή της προτεινόμενης
διαδικασίας παρακολούθησης και αποτίμησης της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., αναμένεται να συμβάλλει
τα μέγιστα στην εύρυθμη και αποτελεσματική του λειτουργία
Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο στον τομέα εξειδίκευσης, όσο
και στην επιστημονική έρευνα. Γενικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να επιτρέψουν στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος την ενασχόληση με ειδικά θέματα της επιστήμης τους ώστε
να προετοιμαστούν με άρτιο τρόπο για να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Ο στόχος αυτός
εξυπηρετεί την οικονομία της χώρας, δια της παραγωγής ανθρώπινου δυναμικού έτοιμου να αναλάβει
τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την παραγωγή και την ανάπτυξη της οικονομίας.
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Στη συνέχεια, στο επίπεδο του Διδακτορικού Διπλώματος, στόχος είναι οι ικανότεροι εκ των
μεταπτυχιακών φοιτητών, να έλθουν σε επαφή με την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να δώσουν νέα
ώθηση τόσο στη βιομηχανική παραγωγή του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, όσο και στην
έρευνα που συντελείται στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια της χώρας.

4.7.

Συνοπτική Περιγραφή των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. παρέχει τα ΠΜΣ:
1. ΠΜΣ για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης ΗΜ & ΜΥ
2. ΠΜΣ για απόκτηση διδακτορικού Διπλώματος ΗΜ & ΜΥ
3. Διατμηματικό/Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Τεχνικών Συστημάτων»
4.7.1. ΠΜΣ για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης ΠΜΣ/ΜΔΕ.
Διευθυντής: Αναπληρωτής καθηγητής Γ.Κυριακού
4.7.1.1. Τομείς που συμμετέχουν
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των Τομέων: Ενεργειακών Συστημάτων, Ηλεκτρονικής και
Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής, Λογισμικού και
Ανάπτυξης Εφαρμογών καθώς και του τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του
τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. Επιπλέον, συμμετείχαν στο πρόσφατο παρελθόν (στα πλαίσια του ΠΕΣΠ)
διακεκριμένοι επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού καθώς και μέλη ΔΕΠ Τμημάτων άλλων ΑΕΙ της
χώρας.
4.7.1.2. Αναλυτική Περιγραφή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
Βλέπε Παράρτημα ΧΙΙ «Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4.7.1.3. Ανταπόκριση στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Το ΠΜΣ για ΜΔΕ ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος εισάγοντας τους φοιτητές στην
έρευνα και στη δια μέσου αυτής διδασκαλία πανεπιστημιακού επιπέδου Τα αντικείμενα στα οποία
εστιάζεται η προσοχή του προγράμματος είναι οι νέες τεχνολογίες παραγωγής και εκμετάλλευσης της
ενέργειας, και της επικοινωνίας καθώς και η πληροφορική στις περιοχές του υλισμικού και του
λογισμικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση ερυνητών ηλεκτρολόγων
μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, και τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτόνομοι
εμπλεκόμενοι πλέον στην έρευνα. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
κοινωνίας καθόσον οι τεχνολογίες, που αναφέρθηκαν αποτελούν έναν από τους βασικότερους
παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας.
Το ΠΜΣ/ ΜΔΕ αξιολογείται εσωτερικά από: α) Την Επιτροπή Αξιολόγησης, β) τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και γ) την Συντονιστική Επιτροπή. Αναφορικά με την επαγγελματική τους απασχόληση,
ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Θ. Αμανατίδης (ΜΔΕ 2008), Ιντρακομ
Χ. Γεωργίου (ΜΔΕ 2007), Cosmote
Ε. Κοσμίδης (ΜΔΕ 2008), ΟΤΕ
Α. Μπάρτζας (2005) [Εργάζεται ως Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΘ]
Γ. Κουτρουμπέζης (ΜΔΕ 2004) [Εργάζεται ως Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΘ].
Γ. Πουϊκλής (ΜΔΕ 2005) [Εργάζεται ως Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΘ]
Χ. Μπαλούκας (ΜΔΕ 2006) [Εργάζεται ως Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΘ].
Ν. Ζομπάκης (ΜΔΕ 2008) [Εργάζεται ως Υποψ. Διδάκτορας, ΕΜΠ].
Κ. Σωτηριάδης (ΜΔΕ 2008) [Στρατιωτική Θητεία].
Βρακοτσώλης, Πριονιστής, οι οποίοι έλαβαν δίπλωμα ειδικεύσεως υπό την επίβλεψή μου απασχολούνται τώρα στην βιομηχανία.
11. Κ. Καρακουλίδης, [Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Καβάλας]
12. Π. Ρακιτζής [Βιομηχανία Σέρρών]

Το ΠΜΣ/ΜΔΕ του τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. δεν έχει αξιολογηθεί
αξιολογητών.

από επιτροπή εξωτερικών

4.7.1.4. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα
Ο συνολικός αριθμός των ενεργών μελών ΔΕΠ του προγράμματος υπερβαίνει τους 45. Στη
μεταπτυχιακή διδασκαλία συμμετέχουν επίσης συνεργάτες από Ιδρύματα του εξωτερικού. Τα
μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το πρόγραμμα έχει απονείμει μέχρι σήμερα περισσότερα από 60
ΜΔΕ/Masters.
4.7.1.5. Εξεταστικό Σύστημα
Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών από πολλούς
διδάσκοντες με διαφανείς διαδικασίες. Η διπλωματική εργασία για το μεταπτυχιακό δίπλωμα
εξειδίκευσης κρίνεται από τριμελή επιτροπή του προγράμματος και βαθμολογείται. Η ποιότητα της
μεταπτυχιακής εργασίας στις περισσότερες των περιπτώσεων διασφαλίζεται με την δημοσίευση της
σε έγκριτο διεθνές περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου.
4.7.1.6. Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών περιγράφονται
στονεσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (Παράρτημα VIII) και δημοσιοποιούνται μέσω
του website http://www.ee.duth.gr/node/711/ του ΠΜΣ/ΜΔΕ, ενώ η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
γίνεται μέσω του website http://www.ee.duth.gr/node/1289/ καθώς και μέσω ημερήσιου τύπου.
4.7.1.7. Χρηματοδότηση
Το ΠΜΣ έλαβε άμεση χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ καθώς και έμμεση
χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων των μελών του, η οποία καλύπτει
μισθούς μεταπτυχιακών φοιτητών και αναλώσιμα για έρευνα. Για την καλύτερη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων, οι διδάσκοντες δεν αμείβονται για το έργο τους.
4.7.1.8. Διεθνής διάσταση
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Όταν οι χρηματοδοτήσεις του ΠΜΣ το επιτρέπουν (όπως έγινε με το ΠΕΣΠ) προσκαλούνται ομιλητές
από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος καθώς και επισκέπτες καθηγητές διεθνούς κύρους από
ιδρύματα του εξωτερικού και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεταπτυχιακά μαθήματα του
Προγράμματος. Οι εν λόγω επιστήμονες είναι αποδέκτες φοιτητών στα εργαστήριά τους για την
βραχυπρόθεσμη εκπαίδευσής τους ή την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της διατριβής τους. Οι
διαλέξεις σε ορισμένα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα ενώ και στα υπόλοιπα
μαθήματα συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις στην Αγγλική. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε
το 2003, ένας μικρός αριθμός φοιτητών έχει ήδη πετύχει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της
έρευνάς του που οδηγεί σε ΜΔΕ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής εμβέλειας.
4.7.2. ΠΜΣ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

4.7.2.1. Ανταπόκριση στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Το ΠΜΣ για ΔΔ ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος παρέχοντας μεταπτυχιακή εκπαίδευση
στις νέες τεχνολογίες παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας, επικοινωνίας και την
πληροφορική. Συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμόρφωση ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών
υπολογιστών, και τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν εμπλεκόμενοι πλέον στην έρευνα. Επίσης,
το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας καθόσον οι τεχνολογίες, που
αναφέρθηκαν αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας.
Επίσης, απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις σε επιχειρήσεις και την βιομηχανία.
Ενδεικτική απασχόληση αποφοίτων του Προγράμματος με διδακτορικό δίπλωμα φαίνεται παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Λ. Μαμάτας (2007) [Ερευνητής UCL, UK]
Ι. Ψαρράς (ΔΔ 2007) [Ερευνητής University of Surrey, UK]
Π. Παπαδημητρίου (ΔΔ 2008) [Ερευνητής, University of Lancaster, UK]
Α. Λαχανάς (ΔΔ 2003) [επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου]
C. Zhang (ΔΔ 2003) [Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Φλόριντα (FIY), USA]
Ν. Κρούπης (ΔΔ 2002) [Εργάζεται στο ΤΕΙ Λάρισας ως Επικ. Καθηγητής 407]
Β. Παυλίδης (ΔΔ 2002) [Εργάζεται ως Μεταδιδάκτορας EPFL, Swittzerland]
Κ. Σιώζιος (ΔΔ 2004) [Εργάζεται ως Μεταδιδάκτορας στο Εργ. Μικροϋπολογιστών και
Ψηφιακών Συστημάτων VLSI, Σχολη Η.Μ.&Μ.Υ., ΕΜΠ].
9. Ε. Θεοχάρη (ΔΔ 2004) [Εργάζεται ως Η.Μ.&Μ.Υ. Δήμος Πετρούπολης, Αθήνα]
10. Σ. Μαμαγκάκης (ΔΔ 2004) [Εργάζεται στη IMEC, Leuven, Belgium]
11. Λ. Παπαδόπουλος (ΜΔΕ 2008) [Εργάζεται ως Η.Μ.&Μ.Υ., Αλεξανδρούπολη]
4.7.2.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα

Το ΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΔ/PhD στις ερευνητικές περιοχές που σχετίζονται αμέσως ή και εμμέσως
με τις περιοχές που θεραπεύει εξ αντικειμένου το τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. Ο συνολικός αριθμός των
ενεργών μελών ΔΕΠ του προγράμματος υπερβαίνει τους 45. Στη μεταπτυχιακή διδασκαλία
συμμετέχουν επίσης συνεργάτες από Ιδρύματα του εξωτερικού. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το
πρόγραμμα έχει απονείμει μέχρι σήμερα 31 ΔΔ/Ph.D.
4.7.2.3. Εξεταστικό σύστημα
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Εφαρμόζονται πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών από πολλούς
διδάσκοντες με διαφανείς διαδικασίες. Η διπλωματική εργασία για το μεταπτυχιακό δίπλωμα
εξειδίκευσης κρίνεται από τριμελή επιτροπή του προγράμματος και βαθμολογείται. Η ποιότητα της
μεταπτυχιακής εργασίας διασφαλίζεται με την δημοσίευση του ερευνητικού έργου όταν ολοκληρωθεί
σε δυο τουλάχιστον έγκριτα διεθνή περιοδικά. Σε μια τουλάχιστον εργασία ο υποψήφιος διδάκτορας
πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος συγγραφέας. Η απαίτηση αυτή τηρείται ανυπερθέτως με ομόφωνη
αποδοχή όλων των διδασκόντων του προγράμματος.
Στν επταμελή επιτροπή κρίσεως απαιτείται η συμμετοχή δύο τουλάχιστον μελών της βαθμίδας του
καθηγητή. Επίσης στη σύνθεσή της
συμπεριλαμβάνονται
δύο μέλη από άλλα ομοειδή
πανεπιστημιακά τμήματα ή ερευνητικά κέντρα με ίδιο ερευνητικό αντικείμενο.
4.7.2.4. Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών περιγράφονται
στονεσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (Παράρτημα VIII) και δημοσιοποιούνται μέσω
του website http://www.ee.duth.gr/node/711/ του ΠΜΣ/ΔΔ, ενώ η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
γίνεται μέσω του website http://www.ee.duth.gr/node/1289/ καθώς και μέσω ημερήσιου τύπου.
4.7.2.5. Χρηματοδότηση
Το ΠΜΣ έλαβε άμεση χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ καθώς και έμμεση
χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ που
συμμετέχουν, η οποία καλύπτει μισθούς μεταπτυχιακών φοιτητών και αναλώσιμα για έρευνα. Για
την καλύτερη αξιοποίηση των ελάχιστων διαθέσιμων πόρων, οι διδάσκοντες δεν αμείβονται για το
έργο τους.
4.7.2.6. Διεθνής διάσταση
Υπάρχει συμμετοχή στο Πρόγραμμα προσκεκλημένων ομιλητών από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδος καθώς και επισκεπτών καθηγητών διεθνούς κύρους από ιδρύματα του εξωτερικού και των
Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα σχεδόν τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος. Οι εν λόγω
επιστήμονες είναι αποδέκτες φοιτητών στα εργαστήριά τους για την βραχυπρόθεσμη εκπαίδευσής
τους ή την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της διατριβής τους. Οι διαλέξεις σε ορισμένα μαθήματα
γίνονται εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα ενώ και στα υπόλοιπα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται
διαλέξεις στην Αγγλική. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2003, ένας μικρός αριθμός
φοιτητών έχει ήδη πετύχει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά υψηλής εμβέλειας.
4.7.3. Διατμηματικά/Διϊδρυματικά
(ΜΔΕ/Μasters)

ΠΜΣ

Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα

Ειδίκευσης

Τίτλος του Προγράμματος : ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΌ/ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΌ ΠΜΣ στην «Οργάνωση και
Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων»,
Διευθυντές: Α. Πρωτόπαππας & Γ. Κυριακού Αναπληρωτές Καθηγητές.
4.7.3.1. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν
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Το ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ/ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΌ ΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών
Συστημάτων» λειτουργεί από το 2002-2003. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ επιλεγμένων
Τομέων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του τμήματος ΗΜ&ΜΥ και μέλη ΔΕΠ του τμήματος
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, συμμετέχουν
διακεκριμένοι επισκέπτες καθηγητές από ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδος και του
Εξωτερικού.
4.7.3.2. Ανταπόκριση στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας
Το Διατμηματικό / Δια-ιδρυματικό ΠΜΣ παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και εξάσκηση στη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με την παραγωγή, διαχείριση, και
εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας . Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν
στους τομείς αυτούς της οικονομίας καθώς και στην αναβάθμιση των τεχνολογιών διαχείρισης και
εκμετάλλευσης της πληροφορίας. Μερικοί αναμένεται να στελεχώσουν ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα με την προοπτική να εξελιχθούν σε μέλη της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής ηγεσίας της
χώρας. Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σε διεθνείς προδιαγραφές και διαθέτει την απαιτούμενη
κρίσιμη μάζα διδασκόντων με εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα είναι συνεπές στους στόχους του και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Το πρόγραμμα αξιολογείται μέσω ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης κάθε μαθήματος από τη
διοικούσα επιτροπή, τους φοιτητές και από διεθνή εξωτερική επιτροπή αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα
δεν έχει γίνει εξωτερική αξιολόγηση .Η δημοσιοποίηση του Προγράμματος γίνεται: α) με την έκδοση
οδηγού σπουδών ο οποίος ανανεώνεται ανά έτος, β) με ενημερωτικά φυλλάδια, γ) από τη δυκτιακή
πύλη science portal http://science.duth.gr/ και δ) από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος
http://www.ee.duth.gr/node/816 . Ο οδηγός Σπουδών και τα φυλλάδια αποστέλλονται σε όλα τα
Πανεπιστήμια της χώρας. Το Πρόγραμμα, μέσω της Γραμματείας του, παρακολουθεί στενά την
πορεία όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν σε αυτό και ενημερώνεται για την πορεία
ενός μικρού αριθμού φοιτητών οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το πρόγραμμα μετά την λήψη του
ΜΔΕ/Masters. Το πρόγραμμα έχει απονείμει μέχρι σήμερα 45 ΜΔΕ/Masters.
4.7.3.3. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα
Το πρόγραμμα οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ/Master) Η δομή του
Προγράμματος περιγράφεται αναλυτικά στον οδηγό Σπουδών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη
ΔΕΠ των βασικών επιστημών και εφαρμοσμένων επιστημών των τεχνολογικών τομέων του
Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ., μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής το
ΔΠΘ και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών μελών ΔΕΠ
του προγράμματος υπερβαίνει τους 40. Επίσης, συμμετέχουν κάθε χρόνο, ενεργά διακεκριμένοι
επισκέπτες καθηγητές από ΑΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Το
πρόγραμμα έχει απονείμει 45 ΜΔΕ/Masters . Στη μεταπτυχιακή διδασκαλία συμμετέχουν 30 έμπειροι
διδάσκοντες από το ΤΜΗΜΑ Η.Μ.&Μ.Υ. και από άλλα Ελληνικά και ξένα ιδρύματα. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
4.7.3.3.1.

Εξεταστικό σύστημα

Η αξιολόγηση των φοιτητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος γίνεται με ομοιόμορφο
τρόπο και κοινά κριτήρια (γραπτή εξέταση και ανάλυση εργασιών, συγγραφή ανασκοπήσεων).
4.7.3.4. Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγονται με βάση: i) Την απόδοσή τους στις προπτυχιακές σπουδές, ii)
Προσωπική συνέντευξη και iii) Τις συστατικές επιστολές τριών καθηγητών. Η επιλογή των νέων
μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από το σύνολο της συντονιστικής επιτροπής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος παρουσία δύο μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Όλη η
συνεδρίασης και είναι διαθέσιμα προς κάθε
διαδικασία καταγράφεται στα πρακτικά της
ενδιαφερόμενο.
4.7.3.5. Διεθνής διάσταση
Υπάρχουν συνεργασίες του ΠΜΣ με ιδρύματα του εξωτερικού. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ
μπορούν να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία ή να κάνουν τα τρίμηνα (rotations) στα
συνεργαζόμενα εργαστήρια, ενώ το Πρόγραμμα δέχεται μεταπτυχιακούς φοιτητές για τρίμηνη
ερευνητική εργασία από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα.
4.7.3.6. Χρηματοδότηση
Μετά τη λήξη της αρχικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (έτη 2002-2004), το ΠΜΣ
λαμβάνει περιορισμένη χρηματοδότηση για τα λειτουργικά του έξοδα μέσω του Τακτικού
προϋπολογισμού του Δ.Π.Θ. Επίσης, χορηγούνται δύο υποτροφίες. Έμμεσες χρηματοδοτήσεις
προέρχονται από ανταγωνιστικά Ερευνητικά προγράμματα των διδασκόντων του Προγράμματος και
καλύπτουν μισθούς μεταπτυχιακών φοιτητών- υποψηφίων διδακτόρων και τα αναλώσιμα για έρευνα.

4.8.

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του προγράμματος

Δεν έχει συμπεριληφθεί.

4.9.

Προτάσεις για βελτίωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο κύριος στόχος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην
επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών καθώς και η συμβολή στην
ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των φοιτητών για να γίνουν επί ίσοις όροις
ανταγωνιστικοί προς τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους στην Ενωμένη Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων του τμήματος για την δημιουργία άριστα
εκπαιδευμένων επιστημόνων-μηχανικών ικανών: α) να προωθήσουν την έρευνα και β) να συνδέσουν
τις Βασικές Επιστήμες, όπως η φυσική και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά με τις νέες τεχνολογίες σε
τομείς όπως που θεραπεύονται στο τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ.
Επίσης σπουδαίος στόχος θεωρήθηκε η ενίσχυση της έρευνας δια της συμμετοχής των
μεταπτυχιακών φοιτητών στα ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ του τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προβολή του Τμήματος και την αξιοκρατική εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.
Επί πλέον με βάση τη διεθνή εμπειρία το τμήμα έχει την πεποίθηση ότι τα μεταπτυχιακά
προγράμματα θ’ αποτελέσουν πόλο έλξης για την προσέλκυση νέων άριστα εκπαιδευμένων
επιστημόνων καθώς και ανταγωνιστικών κονδυλίων έρευνας από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της βιομηχανίας.
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Η Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (περιλαμβάνονται
στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών), προβλέπει τους όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εκπόνηση διατριβής για το Δ.Δ.και το Μ.Δ.Ε.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας με την
κατάρτιση Ειδικευμένων Μηχανικών και Επιστημόνων, σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής, καθώς και
Διδακτόρων Μηχανικών ή Διδακτόρων Επιστημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης
και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας-Επιστήμης-Έρευνας. Το Π.Μ.Σ. οφείλει να προωθήσει τη
σύνδεση του Πανεπιστημίου με τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα και να συμβάλει
στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας και της Κοινωνίας, διαμέσου της αλληλεπίδρασης του
Πανεπιστημίου με τους Παραγωγικούς και άλλους φορείς, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά
τεχνολογίας, την προώθηση της καινοτομίας και την εν γένει ανάπτυξη.
Για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι η Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος, η Συντονιστική
Επιτροπή (Σ.Ε.), που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη
διδακτορικών διατριβών και που ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι, μαζί με το Διευθυντή, δεκαμελής. Αποτελείται από το
Διευθυντή των Μεταπτυχιακών Σπουδών και μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή
επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ σε συνεδρίασή της τον Ιούνιο της
προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Κάθε Τομέας, από τους τέσσερις παλαιούς Τομείς του
Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ., συμμετέχει με δύο μέλη, τον εκάστοτε διευθυντή του Τομέα και ένα ακόμη
μέλος, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καθώς και από ένα μέλος ΔΕΠ
εκπρόσωπο του Τομέα Λογισμικού και Αναπτυξης Εφαρμογών. Η ΣΕ είναι εισηγητικό όργανο με
σημαντικές αρμοδιότητες και εκτός των άλλων, αποφασίζει ποια μαθήματα θα διδαχθούν κατά το
χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και συντάσσει το πρόγραμμα
διδασκαλίας του ΠΜΣ.

4.10.

Κριτική Εκτίμηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

4.10.1. Θετικά σημεία
Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. έχει να επιδείξει σημαντικότατη δραστηριότητα στον τομέα της οργάνωσης
νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων καθώς και με την συμμετοχή του σε Διατμηματικά /Διαιδρυματικά Μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Το Τμήμα
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που προσέφερε ο νέος Nόμος για τις μεταπτυχιακές
σπουδές στην χώρα και τα Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ και στάθηκε πρωτοπόρο στην προσπάθεια
αυτή της ανανέωσης και εκσυγχρονισμού. Τα οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία των
Προγραμμάτων αυτών είναι πολλαπλά ως αναφέρεται κατωτέρω:
Τα ΠΜΣ ανταποκρίθηκαν θετικά στους στόχους του Τμήματος για την αναβάθμιση της παρεχομένης
εκπαίδευσης και στις προσδοκίες της κοινωνίας με το να δημιουργήσουν άριστα καταρτισμένους
αποφοίτους που θα στελεχώσουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Υπηρεσίες Υγείας, Νοσοκομεία
και Τεχνολογικές Βιομηχανίες και που θα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων
προσεγγίσεων για τα ανθρώπινα νοσήματα. Η τοπική κοινωνία επίσης ωφελήθηκε από τα
συγκεκριμένα προγράμματα μέσω επιμορφωτικών διαλέξεων, συνεδρίων, ημερίδων αλλά και
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ανταπέδωσε τα οφέλη πίσω στο Τμήμα υπό την μορφή υποτροφιών μέσω κληροδοτημάτων τις οποίες
διεκδικούν φοιτητές των προγραμμάτων.
Η έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και η παροχή συμβουλών
από συγκεκριμένο καθηγητή (advisor), τους έχει ενθαρρύνει να ενταχθούν μετά την αποφοίτησή τους
στα μεταπτυχιακά Προγράμματα. Η δραστηριότητα αυτή ωφέλησε πολλαπλώς το Τμήμα καθώς τα
ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ στελεχώθηκαν με άριστα καταρτισμένους νέους ερευνητές,
οι οποίοι επελέγησαν μέσα από αυστηρότατες και διαφανείς διαδικασίες. Η λειτουργία των ΠΜΣ
οδήγησε σε αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα και δόθηκε η
δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με ερευνητές άλλων Τμημάτων ή
Ιδρυμάτων.
Σημαντικότατο κριτήριο επιτυχίας αποτελεί επίσης και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του
προσωπικού των εργαστηρίων του τμήματος. Το ΠΜΣ έχει λειτουργήσει με διεθνείς προδιαγραφές
όπως κρίσιμη μάζα εμπείρων ερευνητών, διεθνείς συνεργασίες κ.λ.π. και έχει να επιδείξει άριστη
σταδιοδρομία των αποφοίτων του. Πολλά από τα νεότερα προγράμματα στις επιστήμες του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών ακολούθησαν παρόμοιες προδιαγραφές
και εισήγαγαν επιπρόσθετες καινοτομίες. Τα διατμηματικά προγράμματα επιχειρούν να συνδέσουν
την εκπαίδευση ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών με την οικονομία δίνοντας
έμφαση στη διαχείριση πόρων.

4.11.

Περιορισμοί του Επιθυμητού ρυθμού ανάπτυξης

4.11.1. Περιορισμοί εκ της διαμόρφωσης της αγοράς εργασίας
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συνοδεύεται από την αδήριτη ανάγκη αναπροσαρμογής της
βιομηχανίας στην εξέλιξη αυτή. Το πανεπιστήμιο, προκειμένου να συμβάλλει στην αναπροσαρμογή
αυτή, εγκαταλείπει τον παραδοσιακό ρόλο της αυτόνομης λειτουργίας και της ανεξάρτητης
ανάπτυξης της επιστήμης και συνδέεται σιγά αλλά σταθερά στο άρμα της οικονομίας. Καθώς ένα
μεγάλο μέρος του ηγετικού ρόλου στην έρευνα περνά από τα χέρια του πανεπιστημίου στα χέρια της
βιομηχανίας, το πανεπιστήμιο αναζητά τρόπους ανάκτησης του κύριου λόγου στην εφαρμοσμένη
έρευνα. Τα Π.Μ.Σ. αποτελούν ένα μέσο μεταφοράς της μεθοδολογίας της έρευνας από το
πανεπιστήμιο στη βιομηχανία. Φορείς είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και είναι προφανές ότι το
ζητούμενο είναι οι φορείς αυτοί να εξειδικευτούν σε τομείς και περιοχές της έρευνας, οι οποίες
ωθούν προς τα εμπρός το μέτωπο της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης, και
αφορούν στη «συμβολή του ΠΜΣ στον εκσυγχρονισμό της Βιομηχανίας και της Κοινωνίας διαμέσου
της αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς»,
μέσα στο διαμορφούμενο περιβάλλον της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, αποτελεί υποχρέωση
του ΠΜΣ να παρακολουθεί την ανάπτυξη της Βιομηχανίας, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, να
προβλέπει τις εξελίξεις σε ικανό βάθος χρόνου και να προσαρμόζεται κατάλληλα. Αν ληφθεί δε
υπόψη, ότι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα εμπλακούν ουσιαστικά στην παραγωγή, μετά από τουλάχιστον
μια πενταετία από της αποφοίτησής των, γίνεται κατανοητή η δυσκολία αναπροσαρμογής των
γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ.
Για να δοθεί η δυνατότητα πρόβλεψης των αναγκών της Βιομηχανίας και της εξ αυτών
προκύπτουσας τάσης διαμόρφωσης της αγοράς εργασίας, προσδιορίζονται δείκτες μέτρησης της
τάσης ανάπτυξης κλάδων των τεχνολογιών που εμπίπτουν στα αντικείμενα του ΠΜΣ. Με τους
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δείκτες αυτούς το Π.Μ.Σ. θα έχει μια συνεχώς ενημερούμενη εικόνα των τρεχουσών αναγκών της
βιομηχανίας καθώς και μία ικανοποιητική πρόβλεψη για τις εξελίξεις εντός της επόμενης πενταετίας.
4.11.2. Περιορισμοί εκ της διαμορφωμένης κοινής γνώμης
Η ανάπτυξη του ΠΜΣ, εκτός των άλλων, εξαρτάται και από το επίπεδο των μεταπτυχιακών φοιτητών
που συμμετέχουν σε αυτό. Η βελτίωση της εικόνας που διαμορφώνει η κοινή γνώμη για το ΠΜΣ του
τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ, θα ενισχύσει το ρεύμα τον υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και
θα επιτρέψει την επιλογή φοιτητών με υψηλά προσόντα. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι της άποψης της
κοινής γνώμης επηρεάζουν το Δείκτη Αποτελεσματικότητας. Η σύνθεση των δειγμάτων είναι 40%
στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούν αποφοίτους του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. και 60% στελέχη
επιχειρήσεων που δεν απασχολούν αποφοίτους του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
4.11.3. Περιορισμοί εκ της διοίκησης του Πανεπιστημίου
Η Διοίκηση του πανεπιστημίου ενίοτε μεταβάλει την πολιτική χρηματοδότησης, ανάλογα με τις
γενικότερες ανάγκες των σχολών και τμημάτων του ιδρύματος. Η με αυτόν τον τρόπο
δημιουργούμενη άμεση εξάρτηση της πορείας του Π.Μ.Σ. του τμήματος ΗΜ&ΜΥ από εξωγενείς
προς αυτό παράγοντες, επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητά του. Για το λόγο αυτόν γίνεται πρόβλεψη
παρακολούθησης του δείκτη χρηματοδότησης από το πανεπιστήμιο.
4.11.4. Περιορισμοί εκ της έλλειψης οικονομικής υποστήριξης των μεταπτυχιακών
φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. αναλαμβάνουν το βάρος της εξεύρεσης των
οικονομικών πόρων που θα τους εξασφαλίσουν την οικανοποίηση των στοιχειωδών δαπανών
επιβίωσης, στη διάρκεια των σπουδών τους. Μικρή οικονομική ενίσχυση δύνανται να έχουν όσοι
παρακολουθούν το πρόγραμμα για Δ.Δ.
Αποτέλεσμα της ουσιαστικής ανυπαρξίας συστήματος υποτροφιών και αμοιβών για συνεπικούριση
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των διδασκόντων, είναι ο κατακερματισμός της
προσπάθειας των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της έρευνας, που αυτοί διεξάγουν.
Στη διαδικασία αξιολόγησης εισάγεται ο δείκτης οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών
σε σχέση με το κόστος διαβίωσης.
4.11.5. Παθολογία του προσωπικού
Το Διδακτικό προσωπικό επικεντρώνει την προσοχή του περισσότερο στην έρευνα, παρά στη
διδασκαλία. Ουσιαστικός λόγος για τη δεδομένη συμπεριφορά, είναι η προσπάθεια εξέλιξης στις
βαθμίδες της ιεραρχίας. Δεν είναι λίγες δε οι περιπτώσεις, όπου και μέλη ΔΕΠ των ανώτερων
βαθμίδων, εστιάζουν την προσοχή τους στα θέματα διοίκησης του πανεπιστημίου, εγκαταλείποντας
τα διδακτικά τους καθήκοντα. Η αντίληψη αυτή δεν έχει μετρηθεί και δεν υπάρχει εν χρήσει δείκτης
διδακτικής απασχόλησης .
Άλλος σημαντικός λόγος περιορισμού της διδακτικής δραστηριότητας, είναι η εγκατάσταση μελών
ΔΕΠ σε άλλες πόλεις. Αυτό επηρεάζει τη δυνατότητα διαρκούς καθοδήγησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Είναι χρήσιμο να παρακολουθείται η καθοδήγηση των φοιτητών με καθιέρωση δείκτη
επίβλεψης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
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4.11.5.1.

Φορτίο καθηκόντων Δ.Ε.Π

Οι διδάσκοντες καλούνται να καλύψουν
1. προπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας
2. μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας για Μ.Δ.Ε.
3. μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας για Δ.Δ.
4. Διοικητικό έργο
5. Ερευνητικό έργο
Στη διαδικασία αξιολόγησης εισάγεται ο δείκτης καθηκόντων των διδασκόντων
4.11.5.2.

Συνεπικούρηση Διδακτικού Έργου

Η έλλειψη πόρων για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει αντίκτυπο στο έργο των
διδασκόντων, οι οποίοι επιβαρύνονται και με το σύνολο των εργαστηρίων και ασκήσεων των
προπτυχιακών φοιτητών.
Στη διαδικασία αξιολόγησης εισάγεται ο δείκτης συνεπικούρισης του έργου των διδασκόντων, ο
οποίος αφορά το Πρόγραμμα Απασχόλησης φοιτητών που είναι αντικείμενο της εξωτερικής
αξιολόγησης.
4.11.6. Ο ρόλος των ανταγωνιστικών προγραμμάτων
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντίστοιχα προγράμματα, εκείνα δηλαδή που αναφέρονται στην ίδια
περιοχή και μάλιστα στις ίδιες οι παραπλήσιες περιοχές εξειδίκευσης. Η παρακολούθηση αυτών των
προγραμμάτων και ο βαθμός συνάφειας ή και επικάλυψης των ερευνητικών περιοχών θα συμβάλει
στην διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας του περιβάλλοντος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Για το λόγο αυτόν, καθιερώνεται ο δείκτης συνάφειας του Π.Μ.Σ. με αντίστοιχα Π.Μ.Σ. που
προσφέρονται στην Ελλάδα και σε άλλες Χώρες της Ε.Ε. και της Αμερικής.

4.12.

Περιορισμοί-Δυσκολίες

Παράγοντες που περιορίζουν την πλήρη ανάπτυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι:


Η ανάγκη ύπαρξης κρίσιμης μάζας επιστημόνων ειδικών για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Υπολογίζεται ότι η κρίσιμη αυτή μάζα είναι ~25 για ΠΜΣ και 40 για τα ΠΔΣ. Προγράμματα,
τα οποία δεν πληρούν το όρο αυτόν, θα πρέπει να ενισχυθούν με πρόσληψη νέων άριστα
εκπαιδευμένων μελών ΔΕΠ ή/και με την δημιουργία συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδος
και του εξωτερικού.



Η ελλιπής χρηματοδότηση μετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, απετέλεσε και εξακολουθεί να
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη ανάπτυξη των ΠΜΣ του Τμήματος.
Θεωρείται απαραίτητη η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των υποψήφιων διδακτόρων
υπό μορφή υποτροφιών αριστείας, από το ΥΠΕΠΘ, την ΓΓΕΤ ή μέσω κληροδοτημάτων τις
οποίες διεκδικούν φοιτητές του προγράμματος. Οικονομική ενίσχυση απαιτείται επίσης για να
αυξηθεί σημαντικά η κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρακολούθηση
συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων κ.λ.π. Ο απομονωτισμός των νέων
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ερευνητών μέσα σε ένα ίδρυμα δεν προωθεί την έρευνα, καθώς εμποδίζει την ανταλλαγή
απόψεων και την ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο μέτωπο της επιστήμης.


Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα, είναι η ικανότητα των υποψήφιων να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της έρευνας. Το πρόβλημα αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η
επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται όπως προβλέπεται από το Άρθρο 13 του Νόμου
2083/92. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο αυτό: Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής3. Οι
Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί
επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε
συνεκτίµηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
Του γενικού βαθµού του πτυχίου.
1.
2.
Της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά µε το ΠΜΣ.
3.
Της επίδοσης σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
4.
Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.

Η ευκολία με την οποία ο φοιτητής δύναται να γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
χωρίς να έχει περάσει από αυστηρές και διαφανείς διαδικασίες που θα κρίνουν την καταλληλότητά
του είχε αποτέλεσμα την συσσώρευση υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα και την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών που σε πολλές περιπτώσεις ήταν αμφιβόλου αξίας και συνεισφοράς στην
έρευνα. Σημαντικός επίσης λόγος για την περιορισμένη δυνατότητα επιλογής είναι ο μικρός αριθμός
υποψηφίων και η διαρροή ικανών και πολλά υποσχόμενων νέων διπλωματούχων μηχανικών για
μεταπτυχιακές σπουδές σε πολυτεχνεία του εξωτερικού. Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι το
γεγονός ότι η σημασία και ο ρόλος των μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των οργανωμένων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων για τη λειτουργία του τμήμα ΗΜ&ΜΥ και τη σταδιοδρομία των
αποφοίτων δεν φαίνεται να έχει εκτιμηθεί επαρκώς από σημαντική μερίδα των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος αλλά και από τους φοιτητές. Στη διαπίστωση αυτή οδηγούμαστε από τις απαντήσεις που
συγκεντρώθηκαν στη σχετική έρευνα. Διαπιστώνεται επίσης ότι η επιδίωξη απόκτησης
μεταπτυχιακών τίτλων συναρτάται ευθέως με την επαγγελματική αποκατάσταση και μάλιστα της
απαίτησης για ενασχόληση στις δημόσιες υπηρεσίες δια της μοριοδότησης. Για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της ποιοτικής υποβάθμισης των διδακτορικών διατριβών, υιοθετήθηκε η θέσπιση μιας
σειράς κριτηρίων που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών
όπως π.χ. η αναγκαιότητα δυο τουλάχιστον δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά μεγάλης εμβέλειας, σε
μία εκ των οποίων ο υποψήφιος διδάκτωρ θα είναι 1ος συνσυγγραφέας.
4.12.1. Ο ρόλος των ανταγωνιστικών προγραμμάτων


Με την παρατηρούμενη εκρηκτική πρόοδο της τεχνολογίας και των επιστημών της Ηλεκτρικής
Μηχανικής και της Μηχανικής Υπολογιστών, το ΠΜΣ του τμήματος ΗΜ & ΜΥ χρειάζεται
ριζική αναθεώρηση που θα του επιτρέψει ν’ ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Το πρόβλημα
αυτό αντιμετωπίστηκε μερικώς από το Τμήμα με την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου
Κανονισμού Σπουδών.



Η έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος ΗΜ & ΜΥ στα μεταπτυχιακά μαθήματα,
καθώς και η παροχή συμβουλών από συγκεκριμένο καθηγητή (advisor), τους ενθαρρύνει να
ενταχθούν μετά την αποφοίτησή τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η δραστηριότητα αυτή θα
ωφελήσει το τμήμα καθώς τα ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ μπορεί να στελεχωθούν με
άριστα καταρτισμένους νέους ερευνητές, οι οποίοι θα επιλεγούν με διαφανείς διαδικασίες.
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Η βελτίωση της λειτουργίας των ΠΜΣ θα οδηγήσει σε αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας
των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα και θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ να αναπτύξουν νέες
συνεργασίες με ερευνητές άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων.



Σημαντικό κριτήριο επιτυχίας αποτελεί επίσης και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
εργαστηρίων τεχνολογικής κατεύθυνσης και εκείνων των βασικών επιστημόνων μέσα στο
Τμήμα.



Το ΠΜΣ έχει λειτουργήσει από το 1992 με διεθνείς προδιαγραφές σε ότι αφορά την κρίσιμη μάζα
εμπείρων ερευνητών ή τις διεθνείς συνεργασίες και έχει να επιδείξει άριστη σταδιοδρομία των
αποφοίτων του. Το διατμηματικό πρόγραμμα επιχειρεί να συνδέσει την τεχνολογική κατάρτιση
με την οικονομία και τις τεχνικές διαχείρισης των πόρων. Απαιτείται όμως να υιοθετηθούν
μόνιμες
διαδικασίες
παρακολούθησης
των
βασικών
δεικτών
λειτουργίας και
αποτελεσματικότητας που θα επιτρέψουν την περιοδική στοχοθέτηση που θα οδηγήσει στην έτι
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας κα της αποτελεσματικότητας των ΠΜΣ.

Προσέλκυση ικανού αριθμού Μηχανικών-Επιστημόνων-Ερευνητών καθώς επιστημόνων που
ασχολούνται με τη Βασική Έρευνα για την δημιουργία κρίσιμης μάζας απαραίτητης για
διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι ΜηχανικοίΕπιστήμονες - Ερευνητές αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των προόδων
των τεχνολογιών και την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την επιστήμη του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών.
 Ενίσχυση της πρακτικής που χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα που
χρηματοδοτήθησαν από το ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ με την οποία αναπτύχθηκε συνεργασία με μεταξύ το
ΤΜΉΜΑ ΗΜ&ΜΥ με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του εξωτερικού
και η οποία επέτρεψε σε διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία των ΠΜΣ του Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. και να εκπαιδεύσουν μεταπτυχιακούς
φοιτητές στα εργαστήριά τους.




Χρηματοδότηση τόσο από το ΥΠΕΠΘ, όσο και από το Ανάπτυξης (δια της ΓΓΕΤ)
προγραμμάτων υποστήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών ιδίως σε προγράμματα που διεξάγεται
εργαστηριακή έρευνα και όπου η απασχόληση φοιτητών είναι πλήρης και αποκλειστική. Σε
ανταπόδοση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διαθέτουν μέρος του χρόνου τους ως βοηθοί
διδασκαλίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Συνεχής χρηματοδότηση προτύπων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα προκύψουν από την εξωτερική αξιολόγηση και των
υποδομών τους για να εξελιχθούν σε κέντρα αριστείας και να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλα
πρότυπα για την ανάπτυξη των υπόλοιπων ΠΜΣ της χώρας.



Συνέχιση του θεσμού ετήσιας, εσωτερικής αξιολόγησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων,
καθώς και αξιολόγηση από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων κάθε τρία χρόνια και την
εφαρμογή των συστάσεων των επιτροπών αξιολόγησης. Θέσπιση κινήτρων, όπως είναι η παροχή
υποτροφιών χορηγουμένων μέσω τωνοργανωμένων ΠΜΣ καθώς και η μείωση της χρονικής
διάρκειας των μεταπτυχιακών σπουδών, για να στραφούν οι απόφοιτοι του ΤΜΉΜΑ ΗΜ&ΜΥ
από την εναλλακτική διαδικασία προς τα οργανωμένα ΜΣ. Η μείωση του χρόνου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εντατικοποίηση των σπουδών κατά τα πρώτα 2
έτη στα οποία αποκτάται το ΜΔΕ, καθώς και με την παρότρυνση επίλεκτων φοιτητών να
συμμετάσχουν ad hoc σε μεταπτυχιακά μαθήματα κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
τους μετά από επιτυχή συμπλήρωση (με δείγματα αριστείας) του πρώτου κύκλου σπουδών
(βασικά-προκλινικά μαθήματα). Τα μαθήματα αυτά θα κατοχυρώνονται στους φοιτητές μετά την
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εγγραφή τους στα ΠΜΣ του Τμήματος. Ταυτόχρονα το ΤΜΉΜΑ ΗΜ&ΜΥ πρέπει να
αναζητήσει τρόπους εφαρμογής ενός συνδυασμένου προγράμματος πτυχίου/ΔΔ, ανάλογου του
MD/PhD που προσφέρεται σε Ιδρύματα των ΗΠΑ, προσαρμοσμένου όμως στην Ελληνική
πραγματικότητα.


Βελτίωση της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Πολιτισμικής και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του
Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, καθώς και με το ΕΚΕΤΑ, το Κεντρο Ερευνών «Δημόκριτος», που
θα ενισχύσει το ερευνητικό/διδακτικό δυναμικό καθώς και τις υποδομές των ερευνητικών
προγραμμάτων.
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5. Ερευνητικό Έργο
5.1.

Ιστορική Αναδρομή

Από την ίδρυσή του, το έτος 1975, το Τμήμα στελεχώθηκε και στη συνέχεια επεκτάθηκε με στόχο να
συνεισφέρει ερευνητικά ως ένα από τα κύρια Πανεπιστημιακά Τμήματα της Χώρας. Το Τμήμα
σήμερα λειτουργεί με πέντε (5) βασικούς ερευνητικούς πυλώνες, οι οποίοι αντιστοιχούν στους πέντε
(5) Τομείς του Τμήματος και αφορούν τις περιοχές
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ηλεκτρονικής & Τεχνολογίες Συστημάτων Πληροφορικής
Τηλεπικοινωνιών & Διαστημικής
Ενεργειακών Συστημάτων
Λογισμικό
Φυσικής & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Το Τμήμα επάνδρωσε του Τομείς και τα Εργαστήρια, αντίστοιχα και προσέλκυσε μέλη ΔΕΠ με
ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας. Η ανάδειξη της Έρευνας αποτέλεσε για το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ.
βασικό στρατηγικό στόχο. Αυτό αποτυπώνεται σε όλους του Τομείς λειτουργίας του: στα κριτήρια
επιλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τη χρηματοδοτούμενη έρευνα και
τη συμμετοχή των φοιτητών στα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος.
Η ποιότητα του ερευνητικού έργου του Τμήματος αντανακλάται στο συνολικό αριθμό των
δημοσιεύσεων, των ετεροαναφορών, των διακρίσεων και των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
έργων. Επιπλέον, η ερευνητική δυναμική του Τμήματος αποτυπώνεται στην υψηλή συμμετοχή των
υποψηφίων Διδακτόρων, στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και
στην αποτελεσματικότητά τους στην εύρεση ποιοτικής εργασίας, αντίστοιχης των προσόντων τους.

5.2.

Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος

Το Τμήμα έχει σημαντική συνεισφορά στα ερευνητικά δρώμενα της Χώρας και του Εξωτερικού. Η
συνεισφορά του κρίνεται με βάση τρία διακριτά κριτήρια:
1) την παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο δημοσιεύσεων, η οποία με τη σειρά
της κρίνεται από τις αντίστοιχες ετεροαναφορές και την ποιότητα του δημοσιευμένου έργου. Όπως
φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 5-1 το Τμήμα έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από
625 άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, την τελευταία πενταετία. Αντίστοιχα, οι ετεροαναφορές
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ξεπερνούν τις 1900, με βάση τον αριθμό μελών ΔΕΠ που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αξιολόγησης. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο,
ο αριθμός αναφορών που αντιστοιχεί σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι περίπου 11500. Το
Τμήμα έχει προσανατολιστεί στην ποιοτική αξιολόγηση και έχει καθιερώσει αυστηρά κριτήρια στην
αξιολόγηση της έρευνας και του δημοσιευμένου έργου. Με βάση αυτές τις αρχές, το Τμήμα διακρίνει
τα αναγνωρισμένου κύρους περιοδικά και συνέδρια και αποδέχεται μόνον αυτά ως έγκυρες
δημοσιεύσεις.
2) την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία είναι αξιοποιήσιμη από Διεθνείς
Οργανισμούς, και παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Το Τμήμα συμμετείχε σε
συνεργασίες για την παραγωγή ερευνητικών προϊόντων με εταιρίες όπως η Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία, η SUNLIGHT, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και COSMOTE, η Intracom, ή η Prisma, και με διεθνείς
εταιρίες όπως η IMEC, η Juniper ή η Ericsson με Οργανισμούς όπως η ESA, CERN και η NASA και
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διεθνείς επιτροπές όπως η Επιτροπή Διαστημικών Προτύπων (Consultative Committee for Space
Data Systems), η Επιτροπή Διαδικτυακών Προτύπων (Internet Engineering Task Force) και πολλές
άλλες.
3) την εκπαίδευση νέων Ερευνητών. Το Τμήμα έχει απονείμει 27 Διδακτορικούς Τίτλους την
τελευταία πενταετία. Διδάκτορες του Τμήματος εργάζονται σε κορυφαία Ιδρύματα του Εσωτερικού
και Εξωτερικού ως ερευνητές (π.χ. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δημόκριτος, Imperial College London,
University College London, University of Surrey, Ohio State University, Lancaster University). Το
Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διατριβών του και εφαρμόζει
αυστηρά κριτήρια στην αξιολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
κουλτούρα του Τμήματος έχει «επιβάλλει» την συμμετοχή εξωτερικών μελών από την αρχή μέχρι το
πέρας των διατριβών, κάτι που αντανακλάται στη σύσταση των αντίστοιχων εισηγητικών και των
εξεταστικών επιτροπών. Επομένως, αν και ποσοτικά ο αριθμός των διατριβών που ολοκληρώνονται
ενδεχομένως δεν εντυπωσιάζει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των διατριβών επικυρώνονται από
τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι διδάκτορες του Τμήματος.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5-1 οι βασικοί δείκτες ερευνητικής αξιολόγησης
του Τμήματος, ανά Τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των 30 μελών ΔΕΠ που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα αξιολόγησης, οι δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας ξεπερνούν τις 625 και οι
ετεροαναφορές ξεπερνούν τις 1900. Σύμφωνα με στοιχεία του Διαδικτύου (Publish or Perish) στο
Τμήμα ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ αντιστοιχούν συνολικά 11.492 αναφορές.

Ηλεκτρονικής
& Τεχνολογίας
Συστημάτων
Πληροφορικής

Τηλεπικοινωνιώ
ν& Διαστημικής

Ενεργειακών
Συστημάτων

Λογισμικού

Φυσικής &
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών

Δημ. Περιοδικά

113

73

43

65

16

310

Δημ. Συνέδρια

159

50

29

68

9

315

Ετεροαναφορές
Πενταετίας

909

412

224

365

108

1910

5601

2788

1302

1292

509

11492

12

9

3

3

-

27

Αναφορές Σύνολο
(publish or perish)
Διατριβές

Πίνακας 5-1: Δείκτες Αξιολόγησης

Παρατηρούμε μια ελαφρά ανισορροπία στην κατανομή των διδακτόρων του Τμήματος ανά Τομέα. Η
ανισοκατανομή αυτή, αν και μπορεί να βελτιωθεί και αποτελεί άμεσο στόχο του Τμήματος, οφείλεται
επίσης σε διαφορά δυναμικότητας των Τομέων σε μέλη ΔΕΠ αλλά και σε συμπτωματικούς και
εξωγενείς παράγοντες. Σημειώνουμε επίσης ότι αριθμητικά οι αναφορές δεν εκφράζουν αναλογικά,
με ακρίβεια, τις αντίστοιχες ερευνητικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα. Τέλος, σημειώνουμε
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ότι τα αριθμητικά στοιχεία που παραθέτουμε δεν είναι συγκρίσιμα με αριθμητικά στοιχεία άλλων
ειδικοτήτων και ερευνητικών αντικειμένων. Για αναλυτικότερες παρατηρήσεις και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις σε θέματα αξιολόγησης του ερευνητικού έργου παραπέμπουμε στο Σχήμα 5-1.

5.3.

Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα

Το Τμήμα συμμετέχει σε πληθώρα έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα και σε σημαντικά ανταγωνιστικά
έργα ερευνητικού χαρακτήρα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙΙΙ.
Τα περισσότερα χρηματοδοτούμενα προγράμματα καταλήγουν σε αποτελέσματα και προϊόντα κοινής
ωφέλειας ή/και διεθνούς εμβέλειας. Παραδείγματα σημαντικών έργων που εκτελέστηκαν στο Τμήμα
την τελευταία πενταετία αποτελούν τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διαστήματος (ESA), το 6ο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP6) τα ερευνητικά προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Από τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν δεκάδες
μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος.

5.4.

Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές

Οι διαθέσιμες υποδομές του Τμήματος είναι από οριακά επαρκείς ως υπερσύγχρονες. Αν και η
πρόσφατη ποιοτική τους αναβάθμιση επιτρέπει ενίοτε την διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας, η
χωρική τους επάρκεια είναι οριακή. Με δεδομένη την επέκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος
σε Τομείς που καλύπτουν την γνωστικές περιοχές από την Ενέργεια μέχρι και το Διάστημα, το
ερευνητικό φάσμα του Τμήματος και η αντίστοιχη Ερευνητική υποστήριξη από ερευνητικό δυναμικό
δημιουργεί την ανάγκη περισσοτέρων και ασφαλέστερων εργαστηριακών υποδομών. Επίσης, έχουν
καταγραφεί ελλείψεις εξοπλισμού σε αρκετά Εργαστήρια.
Αν και το Τμήμα αντιμετώπισε πολλές φορές τη δυσκαμψία των αρμόδιων Υπουργείων, κατάφερε
να υλοποιήσει τις στρατηγικές του αποφάσεις με εσωτερικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, παρά τις
προτάσεις του Τμήματος για τη δημιουργία Εργαστηρίων στον νέο Τομέα Λογισμικού και την
πρόθεση του Τμήματος να αυτοχρηματοδοτήσει τα Εργαστήριά του, το Υπουργείο απέρριψε τις
προτάσεις του. Επομένως, το Τμήμα προχώρησε στη δημιουργία και αυτοχρηματοδότηση άτυπων
Εργαστηρίων ώστε να αντιμετωπίσει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Τομέων.
Σήμερα το Τμήμα διαθέτει πληθώρα εξοπλισμού από μικρο- και νανο- ηλεκτρονική μέχρι εξοπλισμό
διαστημικής τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε








5.5.

Την Κινητή Μονάδα Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
Το μοναδικό Ευρωπαϊκό Testbed Διαδικτυακών-Διαστημικών Πρωτοκόλλων
Τον Εξοπλισμό για μέτρηση ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικά δείγματα
Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Εικόνων και Πολυμέσων
Το Εργαστήριο Μετρήσεων και Ελέγχου RF-Μικροκυματικών Κυκλωμάτων
Clean Room
Βιομηχανικό Ρομποτικό Βραχίονα PUMA

Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του
Τμήματος την τελευταία πενταετία

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν να επιδείξουν πληθώρα δημοσιεύσεων, εκ των οποίων αρκετές
σημαντικές δημοσιεύσεις-ορόσημα για την προαγωγή της επιστήμης. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε
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εργασίες των μελών του Τμήματος σε περιοδικά του ΙΕΕΕ (Παράρτημα ΧΙV). Παράλληλα, έχουν
δημοσιεύσει εργασίες οι οποίες βραβεύθηκαν για την ποιότητα και την καινοτομία τους.
Ποσοτικά, η παραγωγή δημοσιευμένου έργου κρίνεται επαρκής. Σημειώνουμε επίσης ότι οι 625
δημοσιευμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5-1 αντιστοιχούν σε 30 από τα 47 μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος. Θεωρούμε ότι οι συνολικές δημοσιευμένες εργασίες του Τμήματος κατά την
τελευταία πενταετία ξεπερνούν τις 900. Με βάση τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν στην παρούσα
έρευνα, η αναλογία δημοσιεύσεων προς τις αντίστοιχες ετεροαναφορές είναι περίπου 1:3.

5.6.

Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους

Πέραν του αριθμού των πρόσφατων και συνολικών ετεροαναφορών οι οποίες περιγράφονται στον
Πίνακα 5-1 (περισσότερες από 1900 για 30 μέλη ΔΕΠ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
αξιολόγησης) τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές σε κορυφαία
συνέδρια, συμμετέχουν σε συντακτικές επιτροπές κορυφαίων περιοδικών, σε Εθνικές και Διεθνείς
Επιστημονικές Επιτροπές. Οι σημαντικότερες από αυτές παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα
ΧV.
Στο Σχήμα 5-1 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε Τομέα καθώς και το συνολικό
Ερευνητικό έργο του Τμήματος. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, το μέτρο σύγκρισης από επιστήμη σε
επιστήμη διαφέρει, όπως διαφέρει και το μέτρο σύγκρισης ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο.

5.7.

Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν στενή ερευνητική συνεργασία με κορυφαία Ιδρύματα του
Εξωτερικού (π.χ., Berkeley, CERN, MIT, ESA, NASA). Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν διατελέσει
Επισκέπτες Καθηγητές ή ερευνητές σε περίοπτα κέντρα του Εξωτερικού, όπως το Technical
University of Berlin – Germany, Tampere University of Technology - Finland, Κyoto University Japan, Georgia Tech - USA, MIT - USA. Επίσης, το Τμήμα έχουν επισκεφθεί διακεκριμένοι
επιστήμονες του Εξωτερικού από τα Πανεπιστήμια όπως το Georgia Tech, το Northeastern
University, το Ohio State University καθώς επίσης και διδακτορικοί φοιτητές από άλλα Ιδρύματα
όπως το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου.

5.8.

Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του
Τμήματος

Μέλη του Τμήματος έχουν διακριθεί για τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και την ερευνητική τους
καταξίωση, γενικότερα. Το Τμήμα περιλαμβάνει





ένα αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
διακεκριμένους ομιλητές σε αναγνωρισμένα συνέδρια (π.χ. Keynote Speaker IEEE LCN
2006),
κριτές βραβείων καλύτερης εργασίας (π.χ. Pattern Recognition Society Award, IEEE/IFIP
Networking 2007),
βραβεία καλύτερης εργασίας σε διεθνή συνέδρια [IEEE Pacific Rim Symposium on Image
Video & Technology, Santiago Chile, 2007 (best paper), ΕUREKA 2009 (best paper), IEEE
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5.9.

International Symposium in Computers and Communications (2nd best paper award among
420 submitted)],
μέλη με τιμητικούς τίτλους, όπως Fellow of the Institute of Engineering & Technology.
IET Image Processing Premium Award

Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην μέριμνα

Οι φοιτητές του Τμήματος συμμετέχουν λειτουργικά σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα του Τμήματος. Οι
περισσότεροι χρηματοδοτούνται από ερευνητικά ποργράμματα βασικής έρευνας, όπως το ΠΕΝΕΔ, ο
Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος, κλπ, ή Ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματροδοτούνται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα στοιχεία του Ειδικού
Λογαριασμού, στο Τμήμα έχουν χρηματοδοτηθεί από ερευνητικά προγράμματα περισσότεροι από 50
φοιτητές την τελευταία πενταετία.
Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι είναι ελάχιστοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος που
συμμετέχουν αποσπασματικά στις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

5.10.

Απότιμηση Ερευνητικού έργου

Το Τμήμα Η.Μ,&Μ.Υ. του ΔΠΘ έχει αναλάβει ένα δύσκολο έργο κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Λόγω της ιστορικής και γεωγραφικής ιδιομορφίας της ευρύτερης περιοχής, η προσέλκυση φοιτητών
και μελών ΔΕΠ ήταν παλαιότερα μια επίπονη διαδικασία. Το Τμήμα ενσωμάτωσε επίλεκτους
αποφοίτους του στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό του. Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική,
όχι μόνο για την επιβίωση αλλά και για την επιστημονική αναγνώριση του Τμήματος και του
Πανεπιστημίου, ιδίως την εποχή που η περιοχή της Θράκης υστερούσε σημαντικά από οποιαδήποτε
άλλη περιοχή της Ελλάδας. Επίσης, προσέλκυσε μέλη ΔΕΠ από διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας
και του Εξωτερικού. Σήμερα το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. έχει 35 χρόνια συνεχούς ερευνητικής παρουσίας
στο διεθνή χώρο, είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά Τμήματα της Χώρας και συνεχίζει να
προσελκύει ερευνητικό δυναμικό αναγνωρισμένου κύρους. Μπορεί μάλιστα να παρατηρήσει κανείς
την αυξανόμενη συμμετοχή στο Τμήμα πολλών μελών ΔΕΠ που προέρχονται από Ιδρύματα του
Εξωτερικού.
Θεωρούμε σημαντικά κριτήρια που αντανακλούν την πρόοδο του Τμήματος και την
ανταγωνιστικότητά του, τα εξής:
 Οι διδακτορικοί απόφοιτοι του Τμήματος καταλαμβάνουν καίριες θέσεις έρευνας και
ανάπτυξης σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 Οι ερευνητικές κατευθύνσεις ενσωματώνονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
 Η παραγωγή ερευνητικού έργου αποτελεί βασικό κριτήριο για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
 Τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των διδακτορικών
φοιτητών του Τμήματος.
 Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ προσλαμβάνονται εκτός πανεπιστημίου την τελευταία πενταετία.
Παρατηρήσεις σχετικές με την αποτίμηση της έρευνας στο Τμήμα Η.Μ. &Μ.Υ. του ΔΠΘ
παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧVI.
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5.10.1. Πρόβληματα
Παρά την υψηλή ποιότητα της έρευνας στο Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ., οι επιστήμονες του Τμήματος
αντιμετωπίζουν και σημαντικά εμπόδια για τη διεξαγωγή της. Πολλά από τα προβλήματα του
Τμήματος οφείλονται σε έλλειψη εθνικής χρηματοδότησης, γραφειοκρατικούς μηχανισμούς και
δυσκαμψία του διοικητικού μηχανισμού του Κράτους αλλά ενίοτε και του ίδιου του Πανεπιστημίου.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε:
 Τις καθυστερήσεις εθνικών προκηρύξεων που, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων,
εμποδίζουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή (κυρίως) της εφαρμοσμένης έρευνας. Η Τελευταία
Προκήρυξη της τελευταίας πενταετίας ήταν το ΠΕΝΕΔ 2003 και ο Πυθαγόρας 2004. Σε
σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη χρηματοδότηση της
Έρευνας.
 Την έλλειψη πόρων για επιδότηση συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε συνέδρια. Ακόμα και αυτοί οι
ελάχιστοι πόροι που διατίθενται, περιβάλλονται από ένα κάλυμμα γραφειοκρατίας που ενίοτε
υποβαθμίζει τα μέλη ΔΕΠ. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την απαίτηση βεβαίωσης
παρακολούθησης συνεδρίων που απαιτείται από τις Επιτροπές Ερευνών.
 Την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των Ερευνητικών Υποδομών που έχουν ήδη σχεδιαστεί,
 Την έλλειψη πλαισίου αξιοποίησης των ερευνητικών προϊόντων. Ως παράδειγμα αναφέρουμε
την ισχνή νομική και οικονομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου σε πατέντες.
 Το Εθνικό Ερευνητικό Πλαίσιο – Η υποχρεωτική «συνεργασία» με εταιρείες στα ερευνητικά
προγράμματα οδηγεί συχνά σε άνιση κατανομή των ρόλων και των οικονομικών πόρων.
Συχνά μάλιστα οδηγεί σε σχεδόν «εικονικές» συνεργασίες.
 Τις υπερβολικές παρακρατήσεις και τους αδύναμους μηχανισμούς υποστήριξης της
Επιτροπής Ερευνών. Το προσωπικό του Ειδικού Λογαριασμού παρά την προσπάθειά του να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες του Ερευνητικού προσωπικού δεν επαρκεί. Συχνά μάλιστα δεν
επαρκεί και τεχνοκρατικά και παρουσιάζει ελλείψεις σε εμπειρία, γνώση αγγλικών κ.λ.π με
αποτέλεσμα να αδυνατεί να οργανώσει ικανοποιητικά και εγκαίρως τις ερευνητικές
προσπάθειες. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης εκ μέρους του
Πανεπιστημίου.
 Την αδυναμία χρηματοδότησης ερευνητικού δυναμικού, περιορισμένη βοήθεια στη
διαχείριση προγραμμάτων και περιορισμένη ευελιξία σε γραφειοκρατικά ζητήματα.
Επιπλέον, το Τμήμα έχει εντοπίσει και μια σειρά από εσωτερικά ζητήματα που χρήζουν επίλυσης τα
επόμενα χρόνια και καταγράφονται επιγραμματικά στη συνέχεια. Για τα ζητήματα αυτά το Τμήμα
έχει ορίσει δείκτες παρακολούθησης και στοχεύει σε σταθερή και σαφή βελτίωση κάθε χρόνο.





Ερευνητικές Υποδομές. Νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί για τα Εργαστήρια του Τμήματος.
Ισόρροπη κατανομή ερευνητικού φόρτου
Αύξηση του αριθμού Διδακτορικών Διατριβών.
Αύξηση της Χρηματοδότησης. Απαιτείται προσανατολισμένη προσπάθεια των μελών ΔΕΠ
και στοχευμένες συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.
 Αύξηση των μελών ΔΕΠ που προέρχονται από άλλα Πανεπιστήμια, εκτός ΔΠΘ. Νέα μέλη
ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια εμπλουτίζουν με νέες γνώσεις τις ερευνητικές δυνατότητες του
Τμήματος.

Καταπολέμηση της εσωτερικής γραφειοκρατίας στα ερευνητικά προγράμματα
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Σχήμα 5-1: Δείκτες και Κατανομή Ερευνητικού Έργου
Στατιστικά στοιχεία: Δημοσιεύσεις, αναφορές, απονομές Διδακτορικών Διατριβών

1.Ηλεκτρονική
2.Τηλεπ
3.Ενεργειακός
4.Λογισμικό
5.Φυσ & Μαθ

Μέλη ∆ΕΠ ανά Τομέα

Εργαστήρια ανά Τομέα

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Απονομές ∆ιδακτορικών - 5 έτη

Κατανομή διδακτορικών του Τμήματος σύνολο
1
2

1

3

2

4

3

5

4
5

Σύνολικές Αναφορές ανά Τομέα

Κατανομή αναφορών ανα Tομέα - Πεντε
Έτη

1
1

2

2

3

3

4

4

5

5

∆ημοσιεύσεις (περιοδικά) ανά Τομέα

∆ημοσιεύσεις (συνέδρια) ανα Τομέα

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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6. Σχέσεις με Κοινωνικούς
Παραγωγικούς Φορείς

–

Πολιτιστικούς

–

Το Δ.Π.Θ. εδώ και 35 χρόνια αποτελεί πλέον αναγκαίο συστατικό της κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής της Θράκης. Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. , εκ των παλαιοτέρων τμημάτων του Δ.Π.Θ., ανέδειξε στα
χρόνια αυτά επιστήμονες που αντεπεξήλθαν επιτυχώς στους τομείς τόσον της επαγγελματικής όσον
και της ακαδημαϊκής ζωής της Θράκης. Πέραν τούτου, το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. με την διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων (σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π.) και την πρόσκληση κατά καιρούς
διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση με την θρακική
κοινωνία. Το τμήμα μας έχει κατά καιρούς προσκαλέσει για ομιλίες σημαντικότατους ανθρώπους των
επιστημών, ως τον νομπελίστα I. Prigogine (τον οποίον ανεκήρυξε επίτιμο διδάκτορα). Από μέλη
ΔΕΠ του ΤΗΜ&ΜΥ έχουν κατά καιρούς προσκληθεί για διαλέξεις διακεκριμένοι καθηγητές
πανεπιστημίων της αλλοδαπής και της ημεδαπής. Από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματός μας έχουν επίσης
προσκληθεί διακεκριμένα πρόσωπα της πνευματικής ζωής της χώρας μας καθώς και κρατικοί
λειτουργοί. Όλοι αυτοί μίλησαν γύρω από μια ποικιλία θεμάτων. Πρέπει να τονισθεί ότι πολλές από
τις εκδηλώσεις αυτές παρακολούθησαν όχι μόνο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και
φορείς της τοπικής κοινωνίας καθώς και πλήθος πολιτών. Αυτό το γεγονός από μόνο του δείχνει ότι
επετεύχθη σε σημαντικό βαθμό η όσμωση μεταξύ του τμήματός μας και της τοπικής κοινωνίας.
Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. συμβάλλει αποφασιστικά και στην εμβάθυνση των σχέσεων του Δ.Π.Θ. με
την τοπική βιομηχανία και παραγωγή, γενικότερα δε με παραγωγικούς φορείς. Σε μια χώρα όπως η
Ελλάδα, χώρα μάλλον μικρή πληθυσμιακά, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιομηχανική
παράδοση, η ενδυνάμωση των σχέσεων βιομηχανίας και πανεπιστημίου, είναι αναγκαία για την
επιβίωση σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό και την προσπάθεια
εκμεταλλεύσεως των τεχνολογιών αιχμής. Για αυτό πρέπει να υπερνικηθούν κάποιες νοοτροπίες του
παρελθόντος, νοοτροπίες που εστιάζονται όχι τόσο σε δεδομένες ιδέες και απόψεις όσο στο ότι το
ελληνικό πολυτεχνείο ήταν σχετικά απομονωμένο από την όλη παραγωγική διαδικασία. Η βούληση
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. να συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες είναι δεδομένη,
στην όλη δε διαδικασία συμμετέχουν και φοιτητές.
Μια προσπάθεια εξοικείωσης των προπτυχιακών φοιτητών με διάφορους παραγωγικού φορείς
(βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνικά γραφεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κ.λ.π.) γίνεται ήδη από το 6ο εξάμηνο
των σπουδών τους και έπειτα, καθώς πολλοί απ’ αυτούς συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, που
γίνεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάθε έτους. Προσπάθειες γνωριμίας των φοιτητών του
Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. γίνονται με παραγωγικούς φορείς κάθε ακαδημαϊκό έτος διότι οργανώνονται
επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Έτσι π.χ. έχουν κατά καιρούς γίνει εκπαιδευτικές επισκέψεις στο
φράγμα του Θησαυρού (κοντά στο Παρανεστί του Ν. Δράμας), σε εγκαταστάσεις υποσταθμών της
ΔΕΗ, σε εγκαταστάσεις του ΟΣΕ κ.λ.π. Περαιτέρω προσπάθειες γνωριμίας των φοιτητών με
παραγωγικούς φορείς γίνονται με διάφορες ομιλίες ή/και συνέδρια/ημερίδες που διοργανώνονται από
τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. Σε τέτοιες εκδηλώσεις οι φοιτητές (αλλά και
τα μέλη ΔΕΠ) έρχονται σε επαφή με ομιλητές από την βιομηχανία και τα προϊόντα της. Από την άλλη
πλευρά, είναι σπανιότερο το να έχει το τμήμα μας ως διδάσκοντες στελέχη της βιομηχανίας.
Τα μέλη ΔΕΠ αντιμετωπίζουν πολύ θετικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς, αν
και βήματα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται και από την πλευρά του
Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. αλλά και από την πλευρά των παραγωγικών φορέων. Αυτό επειδή, όπως
ανεφέρθηκε προηγουμένος, η χώρα μας είναι χώρα μικρής βιομηχανικής παραδόσης (και συνεπώς με
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σχετικά περιορισμένη ποικιλία βιομηχανικών προϊόντων) και οι προσπάθειες συνεργασίας πρέπει να
αναλαμβάνονται και από τις δύο πλευρές. Στις θετικές όψεις των σχέσεων με παραγωγικούς φορείς,
ας τονισθεί και η συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. σε τοπικούς φορείς (όπως
δήμους, νομαρχίες καθώς και την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης). Προς επίρρωσιν των
όσων γράφουμε αξίζει να αναφέρουμε ότι το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. σχεδίασε, πραγματοποίησε και
υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την Α’ και Β’ Εκπαίδευση στους πέντε νομούς της
περιφέρειας ΑΜΘ. Το Δίκτυο αυτό περιλαμβάνει περί τις 800 Σχολικές Μονάδες καθώς επίσης
βιβλιοθήκες και Διοικητικές Μονάδες.
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. συνεργάζονται ερευνητικά με μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων
του ΔΠΘ καθώς και άλλων αντιστοίχων τμημάτων πολυτεχνικών σχολών άλλων πόλεων. Επίσης
πρέπει να τονισθεί το ότι το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. συμμετέχει σε διατμηματικά προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών μαζί με άλλα τμήματα του ΔΠΘ και άλλων πανεπιστημίων (π.χ. το Τμήμα
Η.Μ.&Μ.Υ. σε συνεργασία με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
οργανώνει και λειτουργεί από το 2003, ΠΜΣ στο γνωστικό αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση
Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and Management).
Πρέπει να πούμε ότι το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. έχει κάμει σημαντικά βήματα για την ενδυνάμωση των
σχέσεών του με την ελληνική βιομηχανία και παραγωγικούς φορείς γενικότερα. Το Τμήμα
Η.Μ.&Μ.Υ. συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας
του 1990 και έως σήμερα (τόσο από το αντίστοιχο υπουργείο, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Το Τμήμα συμμετείχε σε συνεργασίες για την παραγωγή ερευνητικών προϊόντων με εταιρίες όπως η
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και COSMOTE, η Intracom, ή η Prisma, και με
διεθνείς εταιρίες όπως η IMEC, η Juniper ή η Ericsson με Οργανισμούς όπως η ESA, και η NASA
και διεθνείς επιτροπές όπως η Επιτροπή Διαστημικών Προτύπων (Consultative Committee for Space
Data Systems), η Επιτροπή Διαδικτυακών Προτύπων (Internet Engineering Task Force) και πολλές
άλλες. Ένας αριθμός από τα προγράμματα αυτα ήταν ανταγωνιστικά. Τα προγράμματα αυτά
αφορούσαν είτε σε συνεργασίες με την εγχώρια βιομηχανία είτε σε συνεργασίες με ξένα
πανεπιστήμια και άλλες βιομηχανίες. Εξυπακούεται ότι οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος
χρησιμοποιήθηκαν σε τέτοιες συνεργασίες. Οι υποδομές αυτές είναι στην πλειονότητά τους
σύγχρονες και υποστηρίζονται από το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό.Σε κάποιες (λιγότερες)
περιπτώσεις αξιοποιήθηκε και ο εξοπλισμός του παραγωγικού φορέα. Πολλά εκ των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή στον τύπο. Η συνεργασία του
τμήματός μας με την βιομηχανία είναι ωφέλιμη, διότι αφ’ ενός μεν η βιομηχανία επωφελείται από την
τεχνογνωσία του πρώτου, το δε τμήμα έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί επισταμένως με τρέχοντα
προβλήματα πρακτικού ενδιαφέροντος και το προσωπικό του (μέλη ΔΕΠ, τεχνικό προσωπικό,
φοιτητές) να μελετήσει και να βρει λύσεις σε ερωτήματα που πολλές φορές άπτονται της αιχμής της
τεχνολογίας. Πρέπει βεβαίως να επισημανθεί εδώ ότι η συνεργασία του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ.
καθίσταται δυσκολότερη δεδομένων των ιδιαζουσών συνθηκών της ελληνικής βιομηχανίας και της
σχετικά μικρής βιομηχανικής παραδόσεως. Η δυσκολότερη συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία
έχει επίσης ως αιτία την ιδιαίτερη θέση του ΔΠΘ στον ελλαδικό χώρο καθώς και τις όποιες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, τόσον από πλευράς βιομηχανίας όσον και από πλευράς πανεπιστημίου.
Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. επιβάλλεται να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση της συνεργασίας με
τοπικούς παραγωγικούς φορείς και να καταστήσει πιο σταθερές και βιώσιμες τις υπάρχουσες
συνεργασίες. Το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. επιβάλλεται να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή, δηλ. να
εντείνει σε βάθος χρόνου την συνεργασία του με παραγωγικούς φορείς. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και
πάλι κάποια αλλαγή μιας δεδομένης νοοτροπίας, νοοτροπίας των άμεσων αποτελεσμάτων και της
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προβολής των όποιων ερευνητικών επιτευγμάτων μόνο μέσω ειδικευμένων περιοδικών. Ας σημειωθεί
ότι το Τμήμα Η.Μ.&Μ.Υ. επιδιώκει την επαφή με αποφοίτους του που είναι τώρα στελέχη
παραγωγικών φορέων. Αυτό γίνεται είτε με την επαφή που διατηρούν τα μέλη ΔΕΠ με τους πρώην
φοιτητές του τμήματος είτε μέσω ευρύτερων κοινωνικών εκδηλώσεων (όπως τα 30 χρόνια του
Δ.Π.Θ. προ 5ετίας, όταν απόφοιτοι επισκέφθηκαν το τμήμα μας και με τους οποίους έχει διατηρηθεί
έκτοτε επαφή). Μια τέτοια επαφή πρέπει επίσης να καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου, πιθανότατα με την
ίδρυση συλλόγου αποφοίτων του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. (κατά το πρότυπο ξένων ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).
Ας σημειωθεί ότι η συνεργασία του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. με παραγωγικούς φορείς μπορεί να
βελτιωθεί με την ύπαρξη πιστοποιημένων εργαστηρίων για παροχή υπηρεσιών. Κάτι τέτοιο έχει
ακολουθηθεί κατά κόρον από πανεπιστήμια της αλλοδαπής (ως παράδειγμα ας αναφέρουμε το
Εργαστήριο των Υψηλών Τάσεων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης), αλλά και της
ημεδαπής (ως παράδειγμα ας αναφέρουμε το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ), με απόλυτη
επιτυχία. Περιττό να τονισθεί ότι η ύπαρξη τέτοιων εργαστηρίων θα συμβάλλει τα μέγιστα στην
περαιτέρω στενή συνεργασία του Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. και παραγωγικών φορέων, αλλά και στην
γενικότερη επιστημονική ακτινοβολία του.
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7. Στρατηγική Βελτίωσης του Τμήματος
Η διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ακόμη ωριμάσει επαρκώς και επομένως, σαφώς, επιδέχεται
βελτιώσεις. Η καθιέρωσή της ως λειτουργικό εργαλείο στην αναταγωνιστική πορεία του Τμήματος
είναι βασική επιδίωξη του Τμήματος. Επομένως, ο στόχος του Τμήματος είναι η αύξηση της
συμμετοχής των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών στην αξιολόγηση καθώς και η ουσιαστική συμβολή
της διαδικασίας αξιολόγησης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος. Ο Στόχος του
Τμήματος θα υλοποιηθεί μέσω της επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα έχει την αρμοδιότητα να
καταγράφει τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την αύξηση ανταγωνιστικότητας του Τμήματος
και να αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που χρήζουν προσοχής. Με ευθύνη της Επιτροπής θα πρέπει να
συντάσσεται τριμηνιαία αναφορά προόδου προς το Τμήμα.
Από την πρώτη προσπάθεια οργανωμένης αξιολόγησης έχουν προκύψει βασικά πορίσματα σε σχέση
με τους Τομείς που χρήζουν βελτίωσης στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ και καθορίζουν αυτοδικαίως
τη στρατηγική του Τμήματος.
Το πρόγραμμα σπουδών χρειάζεται διαρκή ανανέωση. Όπως έχει προκύψει από τα στατιστικά
στοιχεία που παραθέσαμε, ορισμένες κατευθύνσεις έχουν χάσει την ελκυστικότητά τους. Ορισμένοι
Τομείς υστερούν σε συνεισφορά σε γνωστικά αντικείμενα. Το Τμήμα σχεδιάζει τη σύσταση
επιτροπής προκειμένου να καταρτιστεί «Χάρτης Γνωστικής Επάρκειας» ανά κατεύθυνση και να
προσαρμόσει τα γνωστικά αντικείμενα και τη σειρά διδασκαλίας τους, ανάλογα. Στην προσπάθεια
αυτή το Τμήμα θα συνεργαστεί με τα ομοειδή Τμήματα του ΕΜΠ, του Αριστοτελείου και του
Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα υποστηρίζει την χορήγηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών μετά
από πέντε έτη σπουδών, χωρίς να θεωρεί απαραίτητη την προσαρμογή του Διπλώματος σε ένα
τριετές Πρόγραμμα Σπουδών.
Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων κορμού, βασικών μαθημάτων ανά
κατεύθυνση και μαθημάτων επιλογής. Περιλαμβάνει επίσης την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών οι
οποίες είναι υποχρεωτικές. Επομένως, η κατανομή του διδακτικού έργου θα πρέπει να αξιολογείται
με βάση τη συνεισφορά των μελών ΔΕΠ και την αντίστοιχη επίδοσή τους στην αξιολόγηση του
διδακτικού τους έργου. Στην παρούσα αξιολόγηση μοναδικό κριτήριο είναι η αξιολόγηση του έργου
τους από τους φοιτητές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην
υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το Τμήμα θα αναβαθμίσει την
διαδικασία αξιολόγησης του Διδακτικού έργου των μελών του και στοχεύει να εξισορροπήσει την
ανισοκατανομή διπλωματικών εργασιών ανά μέλος ΔΕΠ και ανά Τομέα, η οποία αναδείχθηκε από τα
στατιστικά στοιχεία που παραθέσαμε.
Το ερευνητικό έργο συνοψίζεται στη συνολική παρουσία του Τμήματος διεθνώς. Το Τμήμα διαθέτει
αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό οφείλει όμως να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του ώστε να
καθιερωθεί διεθνώς. Για το σκοπό αυτό το Τμήμα στοχεύει στην αύξηση της προσπάθειας
χρηματοδότησης η οποία μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά, ανά έτος, ανά μέλος ΔΕΠ και ανά Τομέα.
Ομοίως, το Τμήμα σκοπεύει να εποπτεύσει το δημοσιευμένο έργο του Τμήματος και την αντίστοιχη
απήχησή του και να καθιερώσει δείκτες αξιολόγησης ανά Τομέα.
Είναι σαφές ότι η κατανομή των πόρων του Τμήματος θα πρέπει να γίνεται στη βάση της
εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεισφοράς. Η αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης θα επιτρέψει
την μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργίας.
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8. Συμπεράσματα –Προτάσεις Βελτίωσης
Το Τμήμα Η.Μ&Μ.Υ.στελεχώνεται από 45 μέλη ΔΕΠ τα οποία θα αυξηθούν στα 50 με τους
επικείμενους διορισμούς εκλεγέντων μελών ΔΕΠ. Ο αριθμός αυτός είναι ικανοποιητικός σύμφωνα
με τα ισχύοντα σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ενός σύγχρονου δυναμικού τμήματος. Υπάρχει, βέβαια ένας
μικρός αριθμός γνωστικών αντικειμένων αιχμής τα οποία δεν καλύπτονται επαρκώς. Αυτά θα πρέπει,
αφού συζητηθούν εκτενώς να ορισθούν και στη συνέχεια να δοθεί άμεση προτεραιότητα για την
πλήρωση των αντιστοίχων θέσεων.
Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση των φοιτητών και στην άριστη εκπαίδευσή τους.
Έχει ήδη αρχίσει η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές και τα αποτελέσματα
κοινοποιούνται στα μέλη ΔΕΠ. Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ο συνολικός αριθμός των
μαθημάτων που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής είναι μεγάλος. Αυτό οδηγεί σε
κατακερματισμό της ύλης ενιαίων μαθησιακών ενοτήτων και πολλές φορές οδηγεί σε επικαλύψεις
μεταξύ των μαθημάτων. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να δομηθεί, ειδικά ο
κορμός του, με το τι θα πρέπει να γνωρίζει ένας απόφοιτος Τμήματος Η.Μ.&Μ.Υ. και όχι με
μαθήματα που συνδέονται με διδάσκοντες. Η κατάτμηση μεγάλων ακροατηρίων θα συμβάλει θετικά
προς την κατεύθυνση αυτή. Η αναβάθμιση των Εργαστηρίων με τη δημιουργία αυτόνομων
μαθημάτων εργαστηρίων ανά τομέα ή ακόμη και δια-τομεακά θα συμβάλει ανάμεσα στα άλλα και
στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Η αξιολόγηση των φοιτητών θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη
τη διάρκεια του εξαμήνου και όχι με μια εξέταση στο τέλος αυτού.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει συμβάλλει θετικά στην ερευνητική διαδρομή του
Τμήματος. Ειδικά, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες αποτελούν τον αναζωογονητικό μηχανισμό των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Ο συνολικός αριθμός των απονεμηθέντων
Διδακτορικών Διπλωμάτων είναι σχετικά μικρός (27) κατά την τελευταία πενταετία. Το Τμήμα θα
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τη φθίνουσα πορεία των υποψηφιοτήτων, ειδικά αυτών εκτός
ΔΠΘ. Επιπλέον, πέραν όλων πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των Διδακτορικών
Διατριβών η οποία μέχρι σήμερα, γενικά, διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν εκπτώσεις στην ποιότητα. Αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης ο αριθμός των υποψηφιοτήτων και απόφοιτων είναι ικανοποιητικός. Όμως, ο
απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης, κατά μέσο όρο 2 έτη, κρίνεται μεγάλος. Επίσης, οι
προσφερόμενες εξειδικεύσεις δεν υποστηρίζονται πάντα από τα απαιτούμενα μαθήματα που
προσφέρουν την προχωρημένη γνώση που θα πρέπει να παρέχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ειδίκευσης.
Τα μέλη ΔΕΠ, γενικά, έχουν αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό έργο που αναγνωρίζεται από τον ικανό
αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και συνέδρια, συμμετοχή σε συντακτικές
επιτροπές κορυφαίων περιοδικών, επιστημονικών επιτροπών κορυφαίων συνεδρίων αλλά και την
απονομή βραβείων από διεθνείς οργανισμούς. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ σε ανταγωνιστικά
ερευνητικά προγράμματα μάλλον είναι ανεπαρκής.
Συνολικά θα πρέπει να διερευνηθεί η κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου (μαθήματα και
διπλωματικές εργασίες), ερευνητικού φόρτου (Διδακτορικές Διατριβές και Μεταπτυχιακές Διατριβές)
αλλά και η συνεισφορά στο Τμήμα με συμμετοχή σε επιτροπές που απαιτούν κόπο για την παραγωγή
παραδοτέων. Για όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα αντίστοιχα.
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Σημαντικό είναι το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης, της έλλειψης κτιριακών υποδομών, κυρίως
εργαστηριακών καθώς και της προβληματικής διοικητικής υποστήριξης.
Τέλος, πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω οι ήδη υπάρχουσες συνεργασίες αλλά και να επιδιωχθεί η
συστηματική ανάπτυξη συνεργασιών με γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού με στόχο την από
κοινού σχεδίαση και οργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών (κυρίως μεταπτυχιακών). Επίσης, πρέπει να
δημιουργηθεί μηχανισμός μόνιμης αλληλεπίδρασης με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
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